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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. Célkitűzés, elméleti–módszertani háttér, források, a gyűjtés helyszíne 

 

A disszertáció a Duna–Tisza közének déli részén, a Kiskunságban fekvő, szlovák 

telepítésű Kiskőrös viseletének rendszerét, darabjainak és egészének 19–20. századi 

történeti változásait, valamint a mai jellemzőit mutatja be. Elemzi és értelmezi a viselet 

olyan önmagán, elsődleges funkcióján túlmutató jelentésrétegeit, mint a nemek 

elkülönítése, a viselő hozzávetőleges korának, társadalmi helyzetének, állapotának 

kinyilvánítása, a ruházat összeállításának módja, valamint az adott öltözetegyüttes 

felöltésének alkalma. 

A kutatási módszer a hazai néprajzi paradigmában az 1960-as évektől jelen lévő 

változásvizsgálat volt.
1
 A változás- és jelenvizsgálat célja és feladata, hogy egy területen 

vagy egy-egy közösségben – kiemelve azok társadalmi-gazdasági hátterét, okait és 

összefüggéseit – képet adjon a változások irányáról és mértékéről, különös figyelmet 

szentelve a polgárosodás, a városiasodás, a modernizáció, valamint az ezekkel ellentétes 

irányba ható hagyományhoz való ragaszkodás hatásának. Megvizsgálja továbbá, hogy 

egyes régi kulturális elemek, esetleg rendszerek hogyan élnek tovább napjainkban, hogyan 

változik meg tartalmuk, jelentésük, a rájuk vonatkozó szabályrendszer.
2
 

A folyamatok megrajzolása nem képzelhető el anélkül, hogy pontos képet adnánk az egyes 

öltözetdarabok anyagáról, szabásáról, díszítéséről, előállításáról, tárolásáról és 

gondozásáról. Csak miután a viseletdarabok tárgyként állnak előttünk, válik lehetségessé 

magának az öltözködési rendszernek, a saját viselethez való attitűdnek, a viselésmódnak, 

az egy adott alkalomra felvett öltözet összeállításának, és a ruházattal kifejezendő 

esztétikai minőségnek a vizsgálata. A fenti kontextusba ágyazott, tárgyként és jelként is 

értelmezett viselet így már alkalmas arra, hogy bemutassuk egyes elemeinek minőségi és 

mennyiségi alakulását, a külső hatások vagy belső kezdeményezések eredményeként 

divatossá vált új darabokat, a régiek elhagyását, a szabályok módosulását. Az öltözködési 

kultúra nem lenne komplex rendszer a ruhaviselés és a testtartás kapcsolatának, a 

hagyományos öltözetben lévő személyre vonatkozó, kötelezően előírt viselkedési normák, 

                                                 
1
 Flórián Mária 1966, Horváth Terézia 1967, Gergely Katalin 1978, Fülemile Ágnes–Stefány Judit 1989, 

Kapros Márta 1991, Fülemile Ágnes 1991, Tötszegi Tekla 2009 
2
 Gergely Katalin 1978. 7. 
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vagy a kivetkőzés utáni időszakban megváltozott funkciót betöltő öltözetdarabok 

bemutatása nélkül. 

A fentieknek megfelelően a dolgozat első részében a leíró–adatrögzítő, a másodikban az 

elemző–összehasonlító–kitekintő jelleg dominál.  

A vizsgált időszak – az írott források csekély száma miatt – a betelepítéskor (1718) 

jellemző öltözködési viszonyokat csak megemlítve és jórészt általánosságokat 

megfogalmazva a 19–20. század fordulójától századunk első évtizedének végéig tart.
3
 

Tehát nem fejeződik be az 1960-as évek kivetkőzési hullámával, hiszen akkor nem tűnt el 

teljesen a városból a parasztviselet, csupán a társadalmi változások lecsapódásaként rövid 

időn belül nagy számban vált meg a női lakosság az addig kizárólagos ruházatától. Ebből 

fakadóan még napjainkban, a 21. század elején is van mód arra, hogy az idős korosztály 

körében élőben megfigyelhessük a viseletet, a hozzá fűződő attitűdöt, megtartásának okait, 

módját.  

A kapott eredmények alapján hat korszakot különíthetünk el: a betelepítéstől az 

1880-ig tartó elsőt; az 1880-tól a századfordulóig tartó másodikat; az első világháború 

idejét és az azt követő évtizedet átölelő harmadikat. A negyedik szakasz az 1930–40-es 

évek módosulásait tárgyalja, az ötödik a kivetkőzésként számon tartott ’50–60-as évek 

közti változásokat mutatja be. Végül a hatodik, utolsó periódus a jelenünkkel érintkezve a 

kiskőrösi viselet utóéletét, mai használatát és jelmezzé válását tárgyalja, és olyan 

kérdésekre keresi a választ, hogy a hagyományos paraszti életmódtól nagyban eltávolodó 

jelenünkben hol van, van-e még egyáltalán helye a konvenciókon alapuló öltözködési 

rendszernek, és a ruházat milyen módon járul/járulhat hozzá az identitás őrzéséhez.
4
 

A Kiskőröst 1718-ban újjátelepítő szlovák nemzetiség azonosítható a helyi 

parasztsággal, hiszen a városban megjelenő iparosság, 1880-tól pedig az értelmiség és 

hivatalnok réteg zömmel később betelepült, katolikus vallású magyar volt, akik nem 

viselték az evangélikus szlovákság ruházatát.
5
 A ruházat bemutatásakor így kizárólag a 

parasztságét írjuk le, a többi társadalmi réteg öltözködésével nem foglalkozunk.  

A viselet rendszerének és változásának leírásakor a bőszoknya és a szűkszoknya 

terminust használjuk a hagyományos és a városi ruházat megkülönböztetésére. 

                                                 
3
 A várost újjátelepítő szlovákságról a Kiskőrös betelepítésének történeti háttere – 18–19. századi migrációs 

folyamatok a Duna–Tisza közén c. fejezetben szólunk. 
4
 A korszakhatárok megvonásának magyarázata A kiskőrösi viselet változása című fejezetben található. 

5
 Flórián Mária és Gyivicsán Anna kiskőrösi kutatásai folyamán is csupán egy olyan katolikus iparos 

feleséget talált, aki nem rendelkezett szlovák gyökerekkel, de tetszett neki a helyi viselet, így kiskőrösiesen, 

tótosan öltözködött. Vö. Flórián Mária 2005. 228. 
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Bőszoknyásnak tartják magukat a még népviseletben járó kiskőrösiek, és így emlegetik 

őket a környékbeli települések lakói is. A megjelölés utal a ruházat legszembetűnőbb 

tulajdonságára, a sok alsószoknya segítségével szélesített csípő és far hangsúlyozására. A 

viseletben járók szűkszoknyásoknak, kivetkőzötteknek hívják azokat, akik városi, polgári 

mintára modern, divatos, gyorsabban változó ruházatban, iparososan járnak.  

A jelen állapotokat a recens adatok alapján tárjuk fel. A csaknem negyven 

adatközlővel készített, minden esetben többórányi, diktafonra rögzített interjú, digitális 

fényképezőgéppel készített fotó, néhány esetben videofelvétel képezi a leírás és az elemzés 

alapját. Adatközlőink kiskőrösi, jó emlékezetű, idős, szlovák származású emberek, akik 

szívesen bemutatták jelenlegi öltözetüket, felelevenítették fiatal koruk öltözködési 

szokásait, mely további témákat – udvarlási- és lakodalmi szokások, életmód, paraszti 

világkép – hívott elő emlékezetükből. Köszönettel és hálával tartozunk nekik végtelen 

türelmükért, segítségükért, és azért a tudásért, amit a lehető legpontosabban és 

legalaposabban igyekeztek átadni. A kutatás időpontjában a középkorúak nagy része, a 

fiatalok pedig kizárólag városi ruhában járnak, így a fiatal korosztály megkérdezése csupán 

etnikus tudatukkal való összefüggésben volt indokolt.    

A gyűjtés- és feldolgozás során nagy segítséget nyújtott Turán Istvánné könyvtárigazgató, 

Gmoser Györgyné, a Kiskőrösi Szlovák Szervezet elnöke, egyben a Szlovák Nemzetiségi 

Népdalkör és Citerazenekar vezetője, valamint Suba Éva, a Szivárvány Néptáncegyüttes 

vezetője és koreográfusa. Szíves támogatásukat e helyen is megköszönjük. 

A kutatás módszere a résztvevő megfigyelés és az interjúkészítés volt. A dolgozat 

szerzője 2004–2005-ben, valamint a 2010 és 2016 közötti időszakban lehetőség szerint az 

összes olyan városi rendezvényen részt vett, ahol a kiskőrösiek identitása és ezzel 

összefüggésben a népviselet megjelent. Éveken keresztül volt nemcsak megfigyelője, 

hanem aktív közreműködője is a minden tavasszal megrendezett háromnapos 

Városalapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválnak, az őszi Kiskőrösi Szüret és Szlovák 

Nemzetiség Napok programsorozatnak, valamint a Kiskőrösi Szlovák Szervezet 

rendezvényeinek. Bár az ott bemutatott ünnepi viseletek is gazdagították az elemzést, a 

legtöbb adatot a személyes beszélgetések, családi eseményeken való részvétel szolgáltatta. 

Ezek során tárultak föl a rokoni fokozatok, a családon belüli és kívüli kapcsolatok hálója. 

Az adatközlők többségével bizalmas viszony alakult ki, így a nyilvánosság elől leginkább 

eltakart, eltitkolt jelenségekre is rá lehetett kérdezni.
6
 Az őszinte válaszok – azon túl, hogy 

                                                 
6
 Itt elsősorban a tisztálkodással vagy a női tisztulással kapcsolatos kérdéskörre kell gondolni. 
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feloldották a kérdéseket – dilemma elé is állítottak: szabad-e közölni ezeket a mélyebb, 

intim rétegbe tartozó adatokat. Végül a dolgozatba csak az került be, amelyhez a közlők 

hozzájárultak.   

A viseletrendszer bemutatásakor a néprajzi szakirodalom ismeretén túl szükséges 

lenne a levéltári anyag felhasználása is. Ilyen irányú kutatásra azonban nem volt lehetőség. 

A dolgozatban külön forrástípust képviselnek a Kiskőrösi Városi Könyvtár helytörténeti 

gyűjteményében lévő kéziratok,
7
 szakdolgozatok,

8
 leírások,

9
 amelyek lefedik, illetve 

részben érintik a témát. Kiemelten kezelt forrás volt Dedinszky Gyula egy fennmaradt 

városi protocollum forrásközlése- és elemzése, ami a kiskőrösi jobbágyok 1782 és 1811 

között készített testamentumait veszi számba. Ezek a magyar és szlovák nyelvű 

rendelkezések és hagyatéki leltárak rendkívül értékes forrásnak bizonyultak a korabeli 

viseletdarabok, öröklési rendszer, tulajdonviszonyok, a család és a jobbágybirtok 

nagyságának megismerésében.
10

 Kiindulási alapot jelentett a szerző 2005-ben a Szegedi 

Tudományegyetemen írt szakdolgozata is, melynek szerkezetét nagyrészt megtartotta, de 

más szemlélettel fordult a témához.
11

 A fenti munkák – noha megfelelnek kitűzött 

céljuknak – nem elemző, csupán leíró, adatrögzítő igénnyel készültek, így a jelenlegi 

dolgozathoz mintegy nyersanyagként járultak hozzá. Az egykorú újságok, az azokban 

megjelent hirdetések, viseletleírások, valamint a helyi folyóiratok azonban értékes 

adatokkal szolgáltak.
12

 A város lakosságának számbeli és nemzetiségi összetételének 

változásához a demográfiai adatok, egyházi és polgári anyakönyvek adtak segítséget. 

Kiskőrös és a vele kapcsolatba hozható települések földrajzi elhelyezkedését egy 

térképrészlet szemlélteti, ami a mellékletben kapott helyet. Szintén ide került a 

viseletdarabok, alapanyagok, díszítési eljárások helyi szlovák elnevezése, valamint az 

adatközlők névsora. A dolgozat elemző részéhez készített áttekintő táblázatok is itt 

szerepelnek.  

A több évtizeddel korábban – sok esetben még üvegnegatívra – készített fotók szintén 

becses forrásként szolgáltak. Ezek nagyobb része az adatközlőktől, kisebb hányada a 

kiskőrösi Szlovák Tájház, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, valamint a Petőfi Sándor 

Városi Könyvtár fotótárából, illetve a Magyar Néprajzi Múzeum gyűjteményéből való. 

Több ízben rendezett a Kiskőrösi Szlovák Szervezet előadásokkal, fotókiállítással, „viselet 

                                                 
7
 Dulai András helyi gyűjtő 1981-ben és 1982-ben készített interjúi. 

8
 Simon Györgyné 1984; Turan Erzsébet 1982 

9
 A Kiskőrös helytörténeti monográfiája történeti és néprajzi témájú fejezetei 

10
 Dedinszky Gyula 1974 

11
 Filus Erika 2005 

12
 Kiskőrös és Járása  
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bemutatóval” színesített hagyományőrző bált, melynek fotóanyagát szintén felhasználtuk.
13

 

A hivatásos
14

és amatőr fényképészek,
15

 valamint a helyi kutatók
16

 nemcsak beállított, 

ünnepi öltözéket viselő kiskőrösiekről készítettek fekete-fehér, majd színes fotókat, hanem 

ott voltak a város nagyobb rendezvényein, mulatságain. Népszokások mozzanatait 

ugyanúgy megörökítették, mint néhány munkaalkalmat, lehetőséget teremtve a köznapi és 

munkához viselt öltözetek tanulmányozására. Ugyanez jellemző a 2010-es évek elején, 

helyi újságírók
17

 által készített, valamint a saját fotókra is. A kutatás fotóbázisát 396 db, az 

adatközlőktől kölcsön kapott, 842 db fotósok és kutatók által készített, 252 db múzeumi és 

a helytörténeti gyűjteményben szereplő, valamint 147 db saját készítésű felvétel jelentette. 

Ez az összesen 1637 darab kép, valamint az adatközlők visszaemlékezése alapján vált 

lehetségessé a viselet változásait időhöz, évtizedekhez kötni.
18

  

A viseletdarabok életkori jellemzőit, színét, valamint az öltözetek összeállítását szemléltető 

összefoglaló táblázatok szintén a mellékletben szerepelnek. 

A kutatás Kiskőrösön, valamint a közigazgatásilag hozzá tartozó, de területileg 

elkülönülő településrészen, Erdőtelken
19

 és Felsőcebén, valamint a város egykori 

pusztáján, Kaskantyún
20

 zajlott. A kitekintést a települések közelsége és a házassági-rokoni 

kapcsolatok indokolták.
21

 A betelepülő lakosság második-harmadik generációja az 1800-as 

évektől kezdődően nagy területeket bérelt vagy birtokolt a határbeli pusztákon. Az itt 

létesített tartozéktanyák olyan gazdasági telephelyek voltak, amelyek még kötődtek a 

városi házhoz, és amelyeket a lakosság csak a munkacsúcsok idején, ideiglenesen használt 

ősztől tavaszig, télire behúzódott városi otthonába. Csak a 19. század első felében létesült 

rajtuk komolyabb lakóház, ami megteremtette a hosszabb, majd a végleges kiköltözés 

lehetőségét. Idővel a tartozéktanya vált a kiköltözők örökös lakhelyévé,
22

 a gazdasági 

                                                 
13

2012. október 9-én ünnepelték a Szlovák Szervezet 40 éves jubileumát. Az ez alkalommal összegyűjtött, 

digitalizált és kiállított fotók sok tanulsággal szolgálnak. Ezt az anyagot Gmoser Györgyné, a népdalkör 

vezetője bocsátotta a kutatás rendelkezésére. 
14

 Dúl László, Nedeczky Pál 
15

 Gárdonyi Endre, Tömör János 
16

 Meskó Sándor, Dulai András, Suba György 
17

 Supka Éva, Boda Zsuzsa 
18

 A kutatás évei alatt a fentieknél jóval több fotó gyűlt össze. A nagy mennyiség miatt szelektálásra volt 

szükség, így kaptuk meg a több mint másfél ezer képet. Későbbi terveink között szerepel egy tematikus, 

digitális fotóbázis létrehozása, illetve annak vizsgálata, hogy milyen típusú fotókat őriztek meg 

leggyakrabban az adatközlők, vagy milyen alaklomból készült a legtöbb fénykép.   
19

 Erdőtelek szlovák neve Zahora, az idős korosztály még ma is ezt az elnevezést használja.  
20

 Kaskantyú 1950. január 1-je óta önálló település. 
21

 Erdőtelek 5 km-re, Felsőcebe 7 km-re, Kaskantyú 11 km-re fekszik Kiskőröstől. 
22

 Ezek a tanyák lakószobával, csűrökkel, aklokkal ellátott épületek voltak, amelyekre a szállás kifejezést 

használták. Frolyó János 1808. február 18-án kelt végrendeletében a tulajdonában lévő kaskantyúi szállást 

annak minden tartozékával, így lakószobával, két csűrrel és két akollal a fiára örökíti. (Dedinszky Gyula 

1974. 38.) 
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telepekből településmagok sűrűsödtek, a tanya szórványtanya, Erdei Ferenc 

szóhasználatával farmtanya lett.
23

 A lakóhelyváltás a viseletben is tükröződött. A városi 

lakosság előtt ott állt példának az iparosok és a polgári réteg által képviselt öltözködési 

mód, könnyebben hozzájutott az újabb divatú kelmékhez, nyitottsága miatt hamar 

beépítette öltözékébe az újításokat. Ezzel szemben a tanyasiaké megmerevedett, jóval 

lassabban változott, idővel parasztosnak, elmaradottnak számított a városi lakosság 

szemében. Más nézőpontból vizsgálva viszont a szállások (sálaš)
24

 népe lett a szlovák népi 

kultúra hordozója és őrzője még akkor is, amikor a városban már jelentős volt a szlovák 

nyelv és kultúra értékvesztése, és visszafordíthatatlan volt a magyar nyelv térnyerése. 

                                                 
23

 Erdei Ferenc 1942 
24

 Gyivicsán Anna – Krupa András 1997. 10-13.  
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1.2. Kiskőrös újjátelepítésének történeti háttere – 18–19. századi migrációs 

folyamatok a Duna–Tisza közén
25

 

 

A lakóhely változtatást, költözést, vándorlást jelentő migráció ugyan a történeti 

demográfia területe, de mint interdiszciplináris tudományág, más szaktudományok – így a 

település- és társadalomtörténet, az etnográfia és a szociológia – is tárgyalják, kitérve 

ökológiai, társadalmi, gazdasági, etnikai, és műveltségi következményeire.
26

  

A vándorlás történhet spontán vagy szervezett módon, oka lehet valamilyen kényszer, 

természeti vagy társadalmi katasztrófa, illetve történhet a kedvezőbb életkörülmények 

reményében is. A magyarországi telepítési-települési mozgalmak több évszázados 

története arról tanúskodik, hogy mindkét ok jelentős szerepet játszott abban, hogy kisebb-

nagyobb népcsoportok eredeti lakóhelyüket elhagyva attól távoli területeken próbáljanak új 

közösséget építve, új életet kezdeni. 

Magyarországon a 17. századtól vannak migrációra vonatkozó adataink, de a 

legnagyobb arányú népmozgás az ellenreformáció idején, a 18. században a török 

hódoltági területek újra betelepítésekor, majd a 19. században a termőterületek 

kiterjesztésének következményeként zajlott le. 

A következőkben a 16. századi magyarországi településszerkezeti-népesedési 

viszonyokból kiindulva a szlovák népcsoport Kiskőrösre való betelepítését vázoljuk föl. A 

folyamat kiinduló pontjaként a mohácsi csatavesztés és a Rákóczi-szabadságharc bukása 

(1526–1711) között időszak határozható meg, amikor a Kárpát-medence szinte egésze 

állandó hadszíntér volt, amelynek következtében végérvényesen fölbomlott a középkorra 

jellemző etnikai térszerkezet (66%-os magyar túlsúly) és települési struktúra.
27

 A 

magyarság lélekszáma drasztikusan csökkent, a nem magyaroké viszont jelentősen 

megnőtt.
28

  

A 17–18. századi migráció politikai-társadalmi hátterének megértéséhez vissza kell 

nyúlnunk az 1699-es karlócai békéig, melynek értelmében Magyarország a Temesköz 

                                                 
25

 Dolgozatomnak nem feladata, hogy a 18-19. századi migrációs folyamat részeként kitérjek a magyarok 

országon belüli spontán mozgására, a németek és néhány kisebb népcsoport (román, ruszin, horvát, zsidó) 

betelepítésére, a puszták benépesítésére, a kirajzásokra, valamint a lakosság főváros felé áramlására. Ebben a 

fejezetben a szlovákság magyarországi megjelenésével is csak annyit foglalkozom, amennyit a témám 

feltétlenül indokol. 
26

 Vö. Juhász Antal 2005. 9. 
27

 Szabó István 1990. 82.; Kocsis Károly 2011. 318-372. 
28

 2,1 millióról 1,5 millióra, illetve 1,1 millióról 1,7 millióra. 
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kivételével felszabadult százötven éves török fennhatósága alól.
29

 Ám az inkább 

fegyverszünetnek minősülő békekötés nemcsak felszabadított, hanem megváltoztatta 

országunk bécsi megítélését is. Magyarország fegyverrel, vérrel megszerzett tartomány 

lett, betagolódott a birodalomba. A háború Habsburg-török lezárását a Világ népeihez 

(1703–1704) címzett kiáltvány ugyanúgy értelmezi, ahogy Lippay érsek a vasvári békét 

jellemezte: "Sine nobis de nobis" – "nélkülünk döntöttek rólunk." 
30

 

Azokat a feltételeket, amelyek az etnikai-népsűrűségi térkép átrendeződését 

eredményezték, és többek között az ország középső vidékének, így Kiskőrös újratelepítését 

is lehetővé tették, a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári béke teremtette meg. 

A török alól felszabadított területek mint királyi birtokok kincstári fennhatóság alá 

kerültek, és a földesurak csak a birtoklást igazoló oklevél, valamint az örökváltság 

(redemptio) megfizetése után kaphatták vissza ősi birtokaikat. A Duna–Tisza közi óriási 

kiterjedésű homokpuszták azonban értéktelenek voltak a megművelésükre hajlandó 

lakosság nélkül, így a földesurak érdekében állt birtokaik benépesítése.  

 

A fenti folyamatok hatására a 18. században megváltoztak a 16. századra jellemző 

népesedési viszonyok, amikor az ország középső része volt a legsűrűbben lakott, a 

peremvidékek ritkábban. Az alföldi területeken élőket a török és a császári zsoldosok 

egyaránt kegyetlenül fosztogatták, a bizonytalan életkörülményeket a rendszeres ínségek és 

járványok is nehezítették. Mindezen jellemzők szolgáltatták az okot a népesség kényszerű 

lakóhelyváltásához, amely végül az alföldi aprófalvas településrendszer pusztulását, több 

kisebb mezőváros eltűnését, végső soron az Alföld csaknem teljes elnéptelenedését 

eredményezte.  

A lakosság számára a nagyobb mezővárosok, kisebb mértékben a környező természet, a 

lápok, mocsarak szolgáltak menedékül. A migráció következtében a befogadó városok 

népessége és határa hatalmasra duzzadt az elnéptelenedett falvak lakosságának 

befogadásával, és a lakatlan települések nagy, művelésre alkalmas területeinek önkéntes 

elcsatolásával. Így jöttek létre az olyan óriási határral rendelkező mezővárosok, mint a 

Háromváros (Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös), Halas, Szeged, Hódmezővásárhely és 

Debrecen. Szintén jelentős népmozgások történtek az északi vármegyék irányába, ahol a 

török tartósan nem volt jelen. Itt a természetes szaporulat és a földönfutóvá lett magyar 

                                                 
29

 Az erőviszonyokat jól jelzi, hogy a Habsburg Birodalom küldöttei között egyetlen magyar diplomata sem 

volt. 
30

 R. Várkonyi Ágnes 1999. 485. 
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nemesek, polgárok és jobbágyok révén észrevehetően megduzzadt a lakosság. Utóbbiak 

vagy eredeti földesurukkal vándoroltak el, vagy szökés után egy másikhoz csatlakoztak. 

Nem egy esetben előfordult az is, hogy a földesúr a saját, északi birtokaira telepítette át 

őket.  

A kényszerű népmozgások következtében a 17. század végére a Kárpát-medencén belül 

akár hússzoros is lehetett a népsűrűségi különbség, amit csak a 18. század első felében 

sikerült – kezdetben spontán, természetes úton, később tudatos, szervezett telepítésekkel – 

újra kiegyenlíteni.
31

 

 

 A 17. század végén a török kiűzésével szinte egyidőben megindult a túlnépesedett, 

emiatt termőföldben szegény, erős jobbágyi kötöttségben élő északi vármegyékből a 

szlovák lakosság leáramlása az elhagyott területekre. A migrációt a gazdasági mellett 

vallási okok is kiváltották, hiszen az evangélikus vallásához híven ragaszkodó szlovákság 

az ellenreformáció miatt állandó fenyegetésben élt. Ezzel magyarázható, hogy a szlovák 

települések 2/3-a evangélikus vallású.
32

 A telepítések következtében az addig is 

soknemzetiségű történeti Magyarországon igen sajátosan alakult a nemzetiségek sorsa, 

amelyek nem egy nagy tömbben, hanem nagy területen szétszórva, sokszor egymásról sem 

tudva helyezkedtek el, valódi nyelvszigeteket vagy elzárt szórványokat alkotva.
33

  

A telepítés nem egyszerre, hanem hullámokban zajlott, és a földesúri szándék mellett 

az az emberi tényező is táplálta, hogy a jobbágyok többsége ahhoz a földesúrhoz pártolt, 

akinél kedvezőbb feltételeket talált. A vándorlások alkalmával a jobbágyok nagy földrajzi 

távolságokat tettek meg, melynek következtében az eredeti vidéktől több száz kilométerre 

szlovák nyelvszigetek jöttek létre. Ilyenek a borsodi, a nógrádi, a Pest környéki, a 

Komárom-Esztergom, Békés és Csongrád megyében lévő, a nyíregyházi, a szatmári, az 

aradi, a bácskai és a temesközi szlovák etnikai szigetek, amelyek további életét az 

anyakultúrához és az új, többségi kultúrához kapcsolódó kettős viszony egyaránt 

meghatározta.
34

 Közös jellemzőjük továbbá, az a földesúri törekvés, hogy lehetőleg 

vallásilag és etnikailag homogén települések jöjjenek létre. 

 A 18. század legelején a magyarországi szlovákok száma mintegy 38 ezer volt. 

Falvaik elsősorban a mai Budapest környezetében, Nógrád megyében és a Balassagyarmat 

– Galga-völgy – Gödöllői-dombságon áthúzódó, úgynevezett szlovák etnikai folyosó 

                                                 
31

 Bárth János 1996. 38. 
32

 Gyivicsán Anna 2003i 5. 
33

 Gyivicsán Anna 2003b 73. 
34

 Bárth János 1996. 43.; Gyivicsán Anna – Krupa András 1997. 8.; Gyivicsán Anna 2003b 76. 
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területén voltak, ahonnan a későbbiekben számosan vándoroltak tovább az Alföld 

távolabbi területei felé.  

Az elvándorolt felvidéki magyarok helyére szegény, hegyvidéki szlovákok által lakott 

falvak jobbágyai szöktek, vagy telepítette őket a földbirtokos Beniczky, Koháry, 

Podmaniczky, Ráday család. 1703-ra Nógrád, Pest, Heves, Esztergom és Komárom megye 

több települése szlovákokkal települt újra pl. Bánk, Legénd, Vanyarc, Acsa, Domoszló, 

Epöl, Oroszlány.  

A Podmaniczky, a Grassalkovich, a Beleznay és a Szeleczky család római katolikus 

szlovákokat telepített a Pilisbe, a Vértesbe és a Bakonyba, és szintén katolikus üvegfúvók 

és famunkások érkeztek a Mátrába, a Bükkbe, a Zempléni-hegységbe (pl. Mátraszentimre, 

Bükkszentlászló, Háromhuta).  

 

A 17–18. századi észak–déli népmozgásoknak három nagy szakaszát különíthetjük el.
35

 

♦ 1690–1711 között spontán áttelepülések történtek Bars, Nyitra, Nógrád, Hont és Abaúj 

megyékből kiindulva.  Ekkor Észak-Dunántúlon, az ország közepén, Pest megyében és a 

Jászságban létesültek új falvak.
36

 Ebben a szakaszban a szlovákság még nem alkotott 

nagyobb nyelvszigeteket, inkább csak elnéptelenedett vagy gyér lakosságú magyar 

falvakba költözött, amelyek sokszor csak ideiglenesen szolgáltak új otthonul.    

 

♦ Az 1711-től 1740-ig terjedő időszakban már szervezett, földesúri telepítések történtek. 

Ezek egy részénél a földesúr a saját északi birtokairól, az elnéptelenedett délire telepítette a 

jobbágyait, akik igyekeztek minél kedvezőbb feltételeket kialkudni; sikertelenség esetén 

továbbköltöztek.
37

 Ekkor érkeztek szlovákok a Dunántúlra, a Duna–Tisza közére, 

Csongrád, Békés megyébe, valamint a Bükkbe. Szintén ebben az időszakban jöttek létre a 

szlovák nyelvszigetek
38

 Komárom–Esztergom és Fejér megyében, Nógrád és Pest 

megyében.
39

 1718-ban evangélikusokat telepített a pomázi Wattay család Kiskőrösre, 

                                                 
35

 Fügedi Erik 1966. 316-317.; Manga János 1973. 215-222.; Siráczky, Ján 1980.; Bárth János 1996. 39.; Gyivicsán  

Anna – Krupa András 1997. 5-7.; Ján Chlebnicky – Oldr Kníchal – Michal Laszik 1998. 5. 
36

 Pilisszántó (1703), Kesztölc és Piliscsév (1701–1709), Oroszlány (1701), Súr (1695), Bánk (1680), 

Vanyarc (1705), Acsa (1688), Csővár (1706), Óhuta (1696) 
37

 Bél Mátyás megállapítása Békés megyéről az 1730-as években: „A jövevények, akik alighogy itt tanyát 

vertek, máris újabbat kezdenek  keresni, ezt kárhoztatjuk ebben a folyvást költözködő népben (…) nincs 

olyan földesúr, aki ha üres földje van, ne részesítené előnyben mindenki mással szemben a szlovák 

telepeseket a munkában tanúsított szívós igyekezetükért.” Idézi: Gyivicsán Anna – Krupa András 1997. 6. 
38

 A nyelvsziget kultúra kérdéséről bővebben Gyivicsán Anna 2003b 
39

 Pilisszentlászló (1715), Bánhida és Sárisáp (1725), Vértesszőlős (1727), Bakonycsernye (1724), 

Tardosbánya (1725), Bénye (1715), Alberti (1728), Csömör (1720), Kiskőrös és Békéscsaba (1718), Szarvas 

(1722), Mezőberény (1723), Óhuta-Bükkszentlászló (1712–1717). 
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1719-ben Csáky Imre érsek katolikusokat Miskére. Nagy evangélikus szlovák tömb jött 

létre Békés megyében Harruckern János György birtokain (pl. Békéscsaba, Szarvas, 

Mezőberény). Nyíregyházát békési és felföldi (Zólyom, Borsod, Hont, Gömör, Nógrád) 

szlovákok népesítették be, de a 19. század végéig folyamatosan érkeztek betelepülő 

családok. 1790 után új huták létesültek a Bükkben és a Zempléni-hegységben. Pl. 

Répáshuta, Nagyhuta, Kishuta, Vágáshuta.  

 

♦ A 18. század közepétől a végéig a Bácska és a Bánát népesült be, de a szlovákság 

megtelepedett a Bakonyban, a Bükkben, a Mátrában, a Dunakanyarban és a Zempléni-

középhegységben is.
40

  A 18. század derekától másodlagos telepítésekről beszélünk. 1746-

ban költöztek a szlovákok Békésszentandrásról Tótkomlósra, majd a 19. század első 

felében a szekunder telepítésre ad példát a Tótkomlós (1746) – Nagylak (1802) – Pitvaros 

(1815) – Csanádalberti (1844) láncolat. 

 

A nyelvszigetek vagy szórványtelepülések minden nehézség ellenére hosszabb ideig, 

helyenként a 20. század elejéig-közepéig is nagyban meg tudták őrizni etnikus 

identitásukat, nyelvüket, hagyományaikat.
41

 

 

                                                 
40

 A Bakonyban Jásdon (1754), a Dunakanyarban Pilisszentkereszten (1747), a Bükkben Bükkszentkereszten 

(1755), a Zemplénben Kishután (1752), Nagyhután (1763), Füzéren (1770) és a Mátrában 

Mátraszentistvánon (1740) jöttek létre szlovák szigetek.  
41

 Bővebb irodalom Gyivicsán Anna munkáiban. 
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1.3. Kiskőrös etnikai–kulturális jellemzői 

 

Kiskőrös legkorábbi, hiteles említése a 15. század elejéről származik.
42

 A szórványos 

adatok után a török időszakban nő meg a levéltári források száma, amelyek leginkább a 

lakosságot ért atrocitásokról számolnak be.
43

 1702-ben már nyomtatott formában is 

találkozunk a település nevével Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegye egyik jegyzőkönyvében, 

amelyben a fegyverjog megváltásáról esik szó.
44

 

1691-ben a császárhű Wattay Pál
45

 katonai érdemeiért és az uralkodóhoz való 

feltétlen hűségéért címeres nemeslevelet és 45 000 hold földet kapott I. Lipót császártól. 

Ekkor került Kiskőrös és hat pusztája – Cebe, Csengőd, Kaskantyú, Kisbócsa, Tabdi és 

Tázlár – a Wattayak tulajdonába. Amikor 1701-ben a család losonci és pomázi ága 

megosztozott a vagyonon, az alföldi területeket a pomázi Wattay János és testvére, István 

kapta meg.
46

 A rossz minőségű, adósságokkal terhelt, kietlen és lakatlan birtokot 

megpróbálták jövedelmezővé tenni az akkori Magyar Királyság északi részéről, Árva, 

Hont, Gömör, Liptó, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Sáros, Turóc, és Zemplén vármegyékből 

származó telepesekkel.   

A betelepülők kontraktualista, azaz szerződéses jobbágyok voltak, akik a földesúrral 

kötött külön megállapodás alapján telepedtek le. A földfoglalás mértékét, a 

földhasználatot, az adózást, és a teljes földesúr-jobbágy viszonyt szerződésben (lat. 

contractus) rögzítették. A kontraktualista jobbágyok jóval kedvezőbb feltételek mellett 

éltek, mint az urbárium alapján szolgáló társaik.
47

 A feltételeket az 1718. május 19-én, 

                                                 
42

 Ez egy 1433. március 9-i zálogcédula, mely szerint a fehérvári hatóság előtt Derecskei Pál fiai 80 Ft 

kölcsönt vettek fel Vithai Kis Lászlótól, amiért cserébe zálogul lekötik többek között Kwrus birtokot a Solti 

székben. Később, 1435-ben Zsigmond király biztosítja Besenyei Pált arról, hogy a 6500 forintot, melyért 

zálogba adta a Pest megyei Kewrews települést, neki és utódainak elengedi. 1469-ben Mátyás király előtt 

Gothwyc Gáspár kijelenti, a váci püspöktől kapott jótétemények viszonzására számos embert örökbe fogad, 

köztük Pest megyei Kewrewről származókat. 1511-ben egy kölcsönszerződésben szerepel lekötésként egy 

Kwrewsi birtokrész, majd csaknem tíz év múlva egy adásvételi szerződésben bukkan fel Kiskewrews alakban. 

(N.n. 1989. 87.) 
43

 Az egész Európát fenyegető és uralni vágyó törökök 1526-ban dúlták föl a vidéket, amely másfél 

évszázadra szinte teljesen elnéptelenedett. 1529-ben Pósa Mihály levelet intézett a kalocsai préposthoz, 

amelyben beszámol arról, hogy a török pusztítás mellett a zsold nélkül maradt német és spanyol katonák is 

kizsákmányolják a lakosságot. „Az új események, melyek most történnek ezzel a szerencsétlen országgal, 

különösképpen a Duna-Tisza között, a következők: a török ugyanis a rácokkal együtt Szt. Ambrus ünnepe 

(április 4.) utáni 5. napon (1529. április 8-án, csütörtökön) a következő birtokokból, vagyis Szentimre, 

Tetétlen, Vadkert, Kiskőrös és más helyekről, melyek még nem ismertek, marhákkal és lovakkal együtt 

megszámlálhatatlan gyermeket hurcoltak el, amit az ember szóval kifejezni nem képes.” (N. n. 1989. 87.) 
44

  N. n. 1989. 89.  
45

 A Wattay család egészen I. András (1046-1060) koráig vezette vissza a történetét. Az alföldi területek 

mellett hatalmas területeket birtokoltak Pest, Nógrád, Heves és Szabolcs megyében. 
46

 N. n. 1989. 98. 
47

 Török Katalin 1987. 256. 
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Pesten kelt telepítési szerződésben rögzítették. „(…) Hogy három esztendeig szokásszerint 

szabadság földesuraknak leendő jövedelmecskéje iránt engedtetnek meg nekik általunk, 

mindazonáltal azon szabadság három esztendeje alatt egy esztendőben tartoznak az 

kiskőrösi erdőért 20 rhen forintokat adni, és konyhára általuk szükségre valót, eltelvén 

pedig a három esztendő szabadságnak ideje anuatim fizessenek száz ötven rhen forintokat, 

úgy két veres karmazsin bőröket, a melyekből is négy pár csizmák kitelhessenek, és 

mindazonáltal a dologhoz hozzájárulván, hogy Halasi Texes János uramnak, a kiskőrösi 

mezőért általok leteendő pénznek summája ki nem telik, defactalis addig minékünk adót ne 

adjanak, eltelvén pedig azon pénznek summája minden Sz. György napján tartoznak 

megadni a specificalt summát. Azért nékiek engedünk más minket mint földesurakat illető 

kocsmát, mészárszéket, malombéli vámot és serfőzőházat is erigálhassák a falu számára, és 

gabonabeli kilenczedet is nékiek engedvén mindaddig míg földesúri dispisitiónknál fog 

tetszeni. (…)”
48

 

A Wattay család vallását gyakorló evangélikus volt, irányítása alatt protestáns 

telepesek érkeztek a közép- és nyugat-szlovák területekről.
49

 A korabeli források 700 

telepesről számolnak be, de sajnálatos módon egyetlen olyan megbízható adat sincsen, 

amiből pontos tájékoztatást kaphatnánk a lakosság számáról, nemek szerinti 

megoszlásáról, nemzetiségi összetételéről. Mivel a nyelvhatárról érkeztek, sokuknak 

magyar neve volt, feltételezhető, hogy a beköltöző népesség vegyes, szlovák és magyar 

ajkú lehetett. Mivel a korabeli Magyarország eredendően is többnemzetiségű volt, állandó 

kapcsolatban voltak a magyarokkal, magyar nyelvvel és kultúrával. Magyar volt az ekkorra 

visszaköltöző csekély számú őslakosság is, amely részint a környező mocsár- és 

lápvilágban lelt menedékre a törökdúlás éveiben. 

A telepesek nemcsak nyelvükben, hanem értékrendjükben is kettősséget képviseltek. 

Ezek az újító, vállalkozó, az ismeretlenbe induló emberek voltak azok, akik ki mertek 

szakadni az otthoni környezetből és attól távol új életet kezdtek; új környezetbe kerülve 

azonban ismét nyelvük, vallásuk, hagyományaik őrzőivé váltak, az elkülönülés érdekében 

a lehető leghosszabb ideig őrizték szellemi örökségüket.
50

  

Anyagi kultúrájukról források hiányában keveset tudunk. A lakókörülményekről nem 

maradt fenn egykorú feljegyzés, támpontot Tessedik Sámuel Szarvasról szóló 1767-es 

leírása jelenthet. Az összehasonlítás alapja, hogy mindkettőt 1718-ban telepítették, lakói 

                                                 
48

 N. n. 1989. 100. 
49

 A magyarországi szlovák lakosság kétharmada evangélikus vallású. 
50

 Vö. Andrásfalvy Bertalan 1986. 61. ; Gyivicsán Anna 2003e 211. 
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szlovákok, a természeti környezet is hasonló.  „(…) sűrűn egymás mellé épült kunyhók és 

sikátorok zűrzavaros egyvelege éktelenkedett a mai Szarvas nyugati helyén. Mintha a 

házak elhelyezésében semmiféle rendszeres elgondolás nem lett volna, mintha az építő 

háztulajdonosok mámoros szeszélye lett volna az egyetlen elrendező tényező. Az utcák 

keskenyek, egyenetlenek, szeméttel és piszokkal teljesek voltak, s itt-ott döglött kutyák 

vagy macskák tetemei rontották a levegőt. A házak sárból, nádból, szalmából épültek, oly 

sűrűn egymás mellett, hogy tűzvész esetén a fél falu áldozatul eshetett.”
51

 Erre rímel 

Zoltán János visszatekintő jellemzése. „Ingoványos, mocsaras talajon épült Kiskőrös annak 

idején. Lakói (…) nádasok mellett, minden rendszer nélkül, kusza összevisszaságban 

építették fel sárból és vályogból vert s zsúppal és náddal fedett apró házikóikat. Az 

építkezésben semmi tervszerűség, ezért alkotnak ma is olyan zegzugos labirintust Kiskőrös 

utcái. Szűk kis sikátorok szeldesik keresztül-kasul még a város belső övezetét is s a girbe-

görbe utcák szeszélyesen kígyózó s egymásra torlódó hálózatában bizony vajmi bajos, sőt 

nehéz az eligazodás.”
52

  

A település első anyakönyvébe (1720–1730) bejegyzett nevek többsége szlovák 

hangzású, de legalább a negyedük magyar.
53

 Ez azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy 

magyar anyanyelvűek voltak, hiszen az ingadozó írás miatt többször előfordul, hogy 

ugyanaz a név magyarul is és szlovákul is szerepel. Pl. Molnár – Mlinar.
54

 Az első telepes 

családnevek többsége ma is gyakori Kiskőrösön.
55

 Az anyakönyvben szereplő családnevek 

legtöbbje a kibocsátó település nevéből származik.
56

 A város történetének első megírója, 

                                                 
51

 Nádor Jenő 1940. 33.  
52

 Zoltán János 1927. 34. 
53

 A betelepítés harmadik évétől a tizenkettedikig terjedő időszakban, 1720. április 10-től 1730. június 23-ig 

vezetett első anyakönyv tartalmazza a településen bejegyzett kereszteléseket, esketéseket és elhalálozásokat. 

A latin nyelvű beírásokat vizsgálva három kézírást különíthetünk el, legnagyobb számban Bartholomaides 

Ádám papét. 
54

 Tóth László 1979. 7. 
55

 Pl. Adonyi, Albert, Almási, Ambrus, Apostagi, Aszódi, Bagyinszki, Bakai, Bakos, Balázs, Bartha, Bálint, 

Bodonyi, Balázsovics, Cseri, Csepedi, Csizmadia, Csővári, Csvila, Csuri, Danis, Dániel, Demján, Déri, 

Dinka, Domokos, Domonyi, Dudás, Fajszi, Farkas, Faragó, Fazekas, Fábián, Fábri, Fekete, Flaskó, Gáspár, 

Gyurian, Göbölös, Gyurik, Hajnák, Haskó, Hegedüs, Jakobi, Jakus, Jancsek, Jarjabka, Jenei, Juhász, Kabos, 

Kaczkó, Kecskeméti, Kelemen, Kirtyán, Kis, Klement, Kocsis, Koczka, Korponai, Kosár, Kozák, Kovács, 

Kovacsik, Krizsán, Kukucska, Kutyifa, Laczkó, Lakatos, Legéndi, Lesták, Lomjánszki, Lukács, Magyar, 

Magyari, Majoros, Martini, Martinka, Mauer, Markó, Mészáros,, Molnár, Nagy, Németh, Onodi, Opauszki, 

Pálinkás, Petrovics, Petróczi, Pivarcsi, Polereczki, Psota, Rácz, Rohoska, Seben, Simon, Sinkovics, Sipiczki, 

Suba, Sulyok, Szabadszállási, Szabó, Szentesi, Szentgyörgyi, Szenohradszki, Sziráki, Szlanka, Szlovák, 

Takács, Tamás, Tóth, Törteli, Trencsényi, Turán, Turcsán, Ungvári, Vadász, Vajda, Valent, Varga, Veszeli, 

Viczián, Vida, Zanis, Zsolnai stb.  
56

 Nógrád: Gyarmat, Bodony, Legénd, Bér, Bánk, Losoncz, Tiszovnyik; Hont: Litava, Zsember, Cseri, Lám, 

Pribel, Bori, Szakállos, Szud, Szenohrad, Almás, Baka, Belluja, Badiny, Laczko, Haraszti, Némethi, Stalka, 

Hrus 

Esztergom: Bény;  

Gömör: Kokava, Klenocz, Visnyó;  
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Tepliczky János magyarázata szerint „A letelepedett lakosok eredetileg szláv ajkúak voltak 

(…) leszármaztak pedig leginkább az akkori időben uralkodott vallási viszonyok miatt, a 

mikor igazi vezetékneveiket is eltitkolván, származásuk helyeik neveit saját 

vezetékneveiknek vették fel, pl. Losonczi Losoncról, Oroszi Orosziról, Szudouszki 

Szudról, Legindi Legéndről (Nógrád), Opavszki Opaváról, Litavszki Litaváról (…).”
57

 

A lakosság a nehéz körülmények ellenére gyorsan gyarapodott, az anyakönyvek 

tanulsága szerint az átlag életkor 18,01 év volt, a legmagasabb 75, ami magyarázatul 

szolgál a dinamikus fejlődésre és a vállalkozó kedvre.
58

 A II. József-kori összeírás szerint a 

férfiak száma nagyobb volt a nőknél, a fiatal férfi generáción belül az 1-12 éves 

kisgyermekek száma magasabb volt, mint a 13-17 éveseké. Az összeírás és az első 

anyakönyv adataiból kitűnik, hogy a betelepítés után sem szakadt meg a kapcsolat a 

kibocsátó területekkel, újabb, főként önálló, nőtlen férfiak, vagy még gyermektelen 

házasok érkeztek, akik itt letelepedve alapítottak családot.
59

 A viszonylag élénk mozgást és 

a hátra maradt rokonokkal való kapcsolattartást bizonyítja, hogy többször elhívták őket 

családi eseményekre, keresztelőre, lakodalomra, temetésre, és így bekerültek az 

anyakönyvekbe, sőt egy-egy esetben itt temették el a látogatót is.
60

  

Az egyre gyarapodó közösség szinte azonnal, az alapvető létfeltételek 

megteremtésével egyidőben létrehozta a vallási és oktatási intézményeit, amelyekben 

szlovák nyelvű, evangélikus istentiszteleteket hallgattak, és anyanyelvükön tanultak a 

gyerekek. A községnek a letelepedés után két évvel, 1720-ban bírája, lelkésze és 

iskolamestere is volt.
61

 A kezdeti gyors fejlődés azonban hamarosan megtorpant, az 

ellenreformáció korában az evangélikus lakosságot eltiltották a vallása gyakorlásától, 

elűzték a papot és a tanítót, elpusztították a templomot (1730), ezzel arra kényszerítve a 

híveket, hogy titokban gyakorolják vallásukat. A helyzetet II. József türelmi rendelete 

oldotta meg 1781-ben, melynek értelmében ismét lehetővé vált az evangélikus 

istentisztelet, új lelkészt kaptak, 1783–84-ben új, torony nélküli templomot építhettek. Az 

emberséges bánásmód miatt újabb telepesek érkeztek az itt lévők hívására Árva, Liptó, 

                                                                                                                                                    
Nyitra: Koczuricz, Drovnik, Turcsanka, Szádok, Miava;  

Zólyom: Korpona, Dobrona, Osztroluka;  

Trencsén: Trencsén, Bán;  

Turóc: Dvoretz;  

Pest: Veresegyháza, Domony, Tarcsa, Bag, Izsák, Apostag, Monor, Csővár, Szabadszállás, Kecskemét, 

Orgovány (Tóth László 1979. 7–8.) 
57

 Tepliczky János 1880. 6–7. 
58

 Tóth László 1979. 5.; N. n. 1989. 109. 
59

 Vö. Gyivicsán Anna 1993. 111.  
60

 Tóth László 1979. 5. 
61

 Zoltán János 1927. 48. 
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Trencsén és Turóc vármegyékből, melynek következtében az 1780-as évek közepére a 

településnek 500 háza és mintegy 5000 lakosa volt; vásártartási jogot nyert és 1784-ben 

mezővárosi rangra emelkedett.  A mezővárosi státus Kiskőrösön és a többi szlovák 

lakosságú településeken – Békéscsaba, Mezőberény, Nyíregyháza, Szarvas, Tótkomlós – is 

hasonló vonásokat hozott létre, úgy, mint a sokáig fennálló és elsődleges mezőgazdasági 

termelés, a nagyszámú, ám erősen differenciált paraszti réteg, a korán megjelenő 

tanyásodás a nagy kiterjedésű határban, valamint az evangélikus egyház etnikus-kulturális 

küldetéstudata.
62

  

 

A település etnikai-kulturális viszonyai később is állandó mozgásban voltak, eltérő 

mértékben ugyan, de mindig az egységesülés felé mutattak. Mivel az ideérkezők csak 

vallásilag voltak homogének, különböző vármegyéből, erősen eltérő kulturális 

hagyományokkal és nyelvjárással érkeztek, a megtelepedés után a szlovák közösségen 

belül is végbement egyfajta integráció, amelynek során a többséget alkotók dominanciája 

érvényesült. Azok a kulturális elemek kaptak teret, amelyek a legjobban megfeleltek az új 

környezetnek, az új életmódnak.
63

 A szlovákságnak azonban nemcsak önmagával, a 

közösségen belül kellett konszenzusra jutnia, hanem a magyar környezettel is. A már 

kezdetben is meglévő szlovák-magyar kultúra egymás mellett élésére, kölcsönhatására 

példa egy 1782 és 1811 között vezetett testamentumokat és hagyatéki leltárakat tartalmazó 

városi protocollum anyaga is.
64

 A hivatalos iratgyűjtemény első része teljesen magyar 

nyelvű végakaratokat tartalmaz, ám a későbbi bejegyzések kizárólag szlovák nyelvűek, 

ami arra enged következtetni, hogy az eredetileg vegyes lakosság két-három emberöltő 

alatt elszlovákosodott.
65

 Nem csoda, ha Leska István kiskőrösi evangélikus lelkész a 

Tudományos Gyűjteményben megjelent írásában a várost tiszta szlovák településként 

jellemzi az 1800-as évek első évtizedeiben.
66

 Kiskőrös az ezt követő időben is etnikailag 

zárt, magányos szlovák szórvány volt, ahol a közösség csaknem másfél évszázadon 

keresztül megőrizte nyelvi, és részben kulturális homogenitását, ami a terület vallási-

nemzetiségi viszonyait tekintve nem kis erőfeszítésről tanúskodik.
67

 A legközelebbi 

szlovák település, Dunaegyháza messze volt,
68

 a vadkerti és a hartai svábokat kivéve 
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magyar települések vették körül. A szlovák telepítésű, de katolikus Miskével nem volt 

kapcsolata, a 18. század végére a Dunaegyházával és Apostaggal meglévő családi 

kötelékek is meglazultak. A későbbiekben ezt a zártságot Móricz Zsigmond is 

megfogalmazta: „S újabb csudát látok… nincs is, nem is lakik itt olyan magyarság, amely 

nem tud beszélni tótul? – Aj, kíröm, az is megtanul, meg bizony. Van, hogy kerül egy s 

más család munkásnak, aki nem tud tótul, de megtanulja az is… Magunknak már csak tótul 

beszélünk. – Olyan természetes lett egyszerre, olyan rendjén való. Ebben a percben le 

voltam igázva, s kész voltam rá, hogy én is megtanuljak tótul, mert ez a levegő…”
69

  

A magyarokkal való érintkezés
70

 különösen akkor vált fontossá, amikor 1784-ben 

Kiskőrös mezővárosi rangra emelkedett és vele együtt vásártartási jogot kapott II. 

Józseftől. A szlovák lakosságú mezővárosok közül Kiskőrös rendelkezett a legintenzívebb 

gazdasági kapcsolatokkal, amelyek kiterjedtek Dél-Magyarországra, a Dél-Dunántúlra és a 

Körösök vidékére.
71

 Piacaira Kecelről, Soltvadkertről, Akasztóról és Kalocsáról, 

negyedévenkénti nagy állat- és kirakodóvásáraira jóval távolabbról, Szabadkáról, 

Szegedről, Csongrádról, Kecskemétről is jártak.
72

 A piacozás és vásározás során a szlovák 

közösség a magyarság széles rétegeivel került kapcsolatba, és mint gazdaságát és 

kereskedelmét tekintve nyílt település, a magyar kultúra befogadása felgyorsult és intenzív 

lett.
73

 A kiskőrösi nők hosszú időn keresztül jártak a Dunántúlra a nagy nyári 

munkacsúcsok idején két-három hétre aratásra, cséplésre, kukorica-, krumpli- és cukorrépa 

kapálásra, kendermunkára, mentába, vagyis gyógynövényeket szedni;
74

 a férfiak kötelező 

katonai szolgálatuk teljesítésekor ugyancsak nélkülözhetetlen volt a német mellett
75

 a 

magyar nyelv ismerete.
76

 Ugyan az 1860-as években alapított algimnáziumban, és 1875 

után az elemi iskolákban is már csak magyarul folyt az oktatás, egészen az I. világháborúig 

bevett szokás volt, hogy a parasztcsaládok a környező településekre, pl. Vadkertre, 

Tázlárra, Halasra adták gyermekeiket „magyar szóra”.
77

 Többek között a cseregyermek 

intézménynek is köszönhető, hogy a szlovák gyermekfolklórban hamarabb következett be 

a nyelvi asszimiláció, mint a felnőttek kultúrájában.
78
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1851-ben Fényes Elek országleírásában azt olvashatjuk, hogy „az ágostaiakat Wattay 

János telepítette ide a múlt század első tizedében Nyitra, Nógrád, Hont vármegyéből és 

Pestnek váczi járásából; s ezért ezek tót eredetűek, de ma már a legöregebbeket kivéve, 

mindnyájan beszélnek magyarul. A katholikusok mind magyarok.”
79

  

Ezt igazolja egy 1849. november végi, a megyei főbiztoshoz küldött összeírás is, amely 

szerint a település lélekszáma 8685, amelyből 472 catholicus, tehát magyar, és 7793 

lutheranus, tót, akik tudnak magyarul. Rajtuk kívül jelentős a zsidóság – 417 – száma is.
80

 

A nyelvi és az ezzel együtt járó kulturális asszimiláció eleinte tehát spontán módon 

alakult, alulról, a lakosság részéről megfogalmazott igény volt, amire csak később épült rá 

az intézményesített keret. 

A hosszan elhúzódó akkulturációs folyamat során a 19. század legvégére a szlovák 

nyelv teljesen eltűnt a közéletből, a magánszférába és az egyházon belülre szorult vissza, 

ahol ugyan magyarul tartották az istentiszteleteket, de egészen a 20. század közepéig a 

Tranosciusból énekeltek. A klasszikus szlovák énekeskönyvet a helyi papság fordította le 

magyarra, amivel ugyan a magyarosodást szerették volna elősegíteni, de ezzel együtt a 

cseh biblikus nyelvhez kötődő evangélikus kultúrát is szerették volna átmenteni.
81

 

Ez a dualitás később sem szűnt meg. Gyivicsán Anna említ egy kiskőrösi 

daloskönyvet 1935-ből, melynek tulajdonosa Pécsett volt katona, és a szolgálat alatt 

megtanult magyar nóták mellé mindig odaírt egy-egy kiskőrösi szlovák szöveget is.
82

 Ide 

kapcsolódik Jarjabka Pál kiskőrösi vőfély kéziratos füzete, amelyben magyarul és 

szlovákul felváltva szerepelnek a lakodalmi ceremóniához kapcsolódó beköszöntők. A 

versek 1931-es, illetve 1935-ös keltezésűek.
83

 Ez is alátámasztja azt a megállapítást, hogy 

Kiskőrösön a többi szlovák mezővároshoz hasonlóan – Nyíregyháza kivételével – a 

szlovák népi kultúra nem szorult ki a tanyai lakosság körébe, hanem ha látens módon is, de 

a városban is tovább élt.
84

 

Statisztikai adatok alapján elmondható, hogy míg 1718-ban 100%-nak vehető az 

evangélikus vallásúak száma, a katolikusoké 0, addig 1785-ben ez az arány 99:1; 1930-ban 

72,2:27,6.
85

 Míg 1905-ben a 112 beiratkozott tanuló 5-6 gyermek kivételével csak 
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szlovákul beszélt, de mindössze 25 év múlva az elsősök 70-80%-a már egyáltalán nem 

tudott szlovákul.
86

 

Mindezek ellenére nem ad hű képet az az adat, mely szerint 1949-től senki sem vallotta 

magát szlovák nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek Kiskőrösön.
87

 A jelenség nem egyedi, 

ugyanezzel találkozunk a nyíregyházi szlovákok, a tirpákok esetében is: az 1920-as 

években még nagyon jelen lévő tirpák öntudat nem jelenik meg a népszámlálási 

adatokban.
88

 Míg az 1960-as népszámlálás az anyanyelv mellett rákérdezett a nemzetiségi 

hovatartozásra is, addig 1970-ben az utóbbi eltűnt a kérdőívről, és nem volt lehetőség 

feltüntetni az idegennyelv-ismeretet.  Az adatok torzulásában tehát a nem megfelelő 

kérdésfeltevés is szerepet játszott. 

Gyivicsán Anna kiskőrösi kutatása szerint a városban még az 1990-es években is kb. 

2000–2500 lehetett a szlovákul tudók és beszélők száma;
89

 akkor a közvélemény szerint a 

felnőtt lakosság többsége szlovák származású, az idős generáció számára továbbra is a 

szlovák volt a természetes kommunikáció nyelve, főként az asszonyok körében.
90

 Az azóta 

eltelt két évtizedben még jobban felgyorsultak a változások, még szembetűnőbb a szlovák 

kultúra visszaszorulása. Figyelemre méltó azonban, hogy nem változott meg a lakosság 

felekezeti megoszlásának aránya.  Az ezredfordulón tartott népszámlálásból kiderül, hogy 

országosan az 1980-as adatokhoz viszonyítva nőtt a magukat szlováknak vallók száma, a 

szlovák anyanyelvüket gyakorlóké azonban csökkent.
91

 Ugyanez megfigyelhető Kiskőrös 

esetében is. Míg 1980-ban nemzetiség szerint mindössze 11 fő vallotta magát szlováknak, 

anyanyelv szerint 21 fő, addig 2001-re a szlovákok száma 274-re, a szlovák anyanyelvűeké 

94-re emelkedett. A számadatok változása mögött a tudatos identitás kinyilvánítás és -

őrzés mellett az is állhat, hogy 2001-ben lehetett először névtelenül válaszolni a 

nemzetiségi és anyanyelvi kérdésekre.
92

  

Tudomásunk szerint a ’90-es évek óta nem folytak Kiskőrösön etnikai tudatot, 

nyelvhasználatot, identitással kapcsolatos társadalomnéprajzi kutatások, így még 

becslésekkel sem rendelkezünk a 20-21. század fordulóját és az első évtizedét jellemző 

állapotokról. Saját tapasztalatunk alapján azonban elmondható, hogy napjainkban nagyon 
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szűk réteg rendelkezik etnikai tudattal, a viselet őrzése és a hagyományápolás kevés idős 

asszonytól eltekintve városi reprezentációvá, idegenforgalmi látványossággá vált. A dalok 

és szokások a hagyományőrző együttesek színpadra vitt műsoraiban jelennek meg, a 

szlovák kultúra nemcsak a közéletből és az egyházi használatból, hanem a magánszférából 

is kiszorult. 

 

Kiskőrösön a magyar és a szlovák nyelv és kultúra egymáshoz való viszonyát úgy 

foglalhatjuk össze, hogy a kezdetben vegyes lakosság egy-két generáció alatt 

elszlovákosodott, még a környező mezővárosokból érkező iparosok is megtanulták a 

többségi parasztság nyelvét. A fuvarozás, széles piaci-kereskedelmi kapcsolatok, 

idénymunka és katonai szolgálat miatt természetes igény formálódott a magyar nyelv 

tudása iránt, mely során az 1880–90-es évekre az iskolai oktatás és az evangélikus egyház 

is kétnyelvű lett. Az oktatásban az 1840-es évekig, az egyházon belül pedig még egy 

évszázaddal később is, 1948-ig megtalálható volt ez a dualitás, amit a szlovák nyelv 

további értékvesztése a magyar javára változhatott ismét egynyelvű, magyarrá. Ezzel 

párhuzamosan az evangélikus egyház elvesztette azt az etnikus-kulturális küldetéstudatát, 

amit Kiskőrösön és a többi szlovák alapítású mezővárosban betöltött.
93

 

 

A fentiek alapján a jelenlegi lakosságot szlovák nyelvismerete, evangélikus 

vallásának gyakorlása, valamint öltözködési szokásai szerint saját gyűjtési tapasztalataink 

alapján a következő korcsoportokba soroljuk.
94

  

 

1.   A ma (2010–2015) 80-90 éves idős asszonyok, amennyiben az egészségük engedi 

bőszoknyában járnak, megértik, és ha kell, beszélik is a szlovákot, de 

természetesebb számukra a magyar kommunikáció.  Az identitásőrzés náluk belső 

indíttatásból fakad, magukat nem tekintik hagyományőrzőnek, számon tartják 

szlovák gyökereiket, mindannyian gyakorolják a vallásukat.   

 

2. A ma 60–70 éves korosztály kevés kivételtől eltekintve szűkruhás, sokan megértik 

a szlovákot, de már kevesen beszélik. Egyre kevesebb, jelenleg kb. húsz asszony 

tagja a Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekarnak. Ők korábban 

bőszoknyások voltak, belenevelődtek a viseletbe. Fiatalon ugyan elhagyták a 
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ruházatot, de a hagyományhoz való erős ragaszkodás kimutatásaként megőrizték a 

saját lány- és menyecske kori öltözetüket, megvásárolták a már kivetkőzöttektől a 

legszebb ünnepi darabokat. Mindezek ellenére a népviselettel való kapcsolatuk 

alkalomszerű, kizárólag rendezvényeken öltik azt fel, hétköznap városi ruházatban 

járnak. Tudják ugyan a viselés szabályait, de nem a koruknak megfelelő, hanem a 

jóval fiatalabb, a menyecskéket megillető cifra viseletben reprezentálnak. 

 

3. A ma 50 évnél fiatalabbak kizárólag szűkruhások, a modern divatot követik. Ha 

tagjai a Szivárvány Néptáncegyüttesnek, vagy valamilyen városi rendezvényen, 

esetleg delegáció tagjaként szerepelnek, akkor beöltöznek, egyébként szinte 

semmilyen kapcsolatuk nincs a régi viselettel. Elmondható, hogy ők már nem 

viseletben szocializálódtak, tartásuk, járásuk, viseletben való mozgásuk sem 

természetes. A szlovákot alig, vagy egyáltalán nem értik meg, a nyelvet csak az 

beszéli, aki iskolában vagy a munkája (tanár, a szlovák önkormányzat tagja) miatt 

idegen nyelvként megtanulta. 

A második és harmadik korosztály esetében tehát a viselet csupán jelmez, 

színpadra, alkalomra felöltött kosztüm. Mindenesetre rendkívül büszkék rá, 

szívesen viselik, a többi népviselethez képest a legszebbek között tartják számon.
95

 

 

4. Az óvodások és kisiskolások körében több éve folyik néptáncoktatás Kiskőrösön. A 

csoportok tagjai főként helyi gyerekek, de érkeznek néhányan a környező 

településekről is. A legkisebbek még csak népi gyermekjátékokat adnak elő, de a 

nagyobbak dunántúli, dél-alföldi és moldvai táncokat is tanulnak. Szlovák 

táncanyaggal csak a felsősök és a Szivárvány Néptáncegyüttes felnőtt tagjai 

foglalkoznak. A fellépések alkalmával a legkisebbekre a Kiskőrösön is viselt 

zobonyt (kötényruha) adnak, a nagyobbakra a bemutatott táj ruházatát. Ez a 

korosztály a viseletet csak akkor ismeri, ha a nagyanyja vagy a dédanyja 

bőszoknyás, esetleg hagyományőrző, és készíttetett számára viseletet. Szlovákul 

csak azok tudnak valamennyire, akik a Szücsi óvodába vagy a Bem József általános 

iskolába jártak, és ott választott nyelvként tanulták. 2010-ben megszűnt a városban 

a szlovák oktatása, ami egyben azt is jelenti, hogy jelenleg intézményes keretek 

között nincs lehetőség a nyelv tanulására. Még az egyik helyi tanító, Dénes Pál által 
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a szlovákosítás fellegvárának titulált Bem József Általános Iskolában sem tudtak 

szlovák tanulócsoportokat indítani.
96

 Ám ennél lényegesen nagyobb probléma, 

hogy maga a felnőtt közösség sem tartja fontosnak identitása ápolását; a 

gyermekeknek nem biztosítja, és nem várja el a nemzetiségi tudat kialakulását, 

folytatását. 

Az utóbbi két-három évben új lendületet kapott a néptánc oktatás a városban. 

Horváth Katalin és Kaponya László, később Kővágó Zsolt, a kalocsai Hétszínvirág 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művésztanárai keze alatt jelenleg négy 

csoport működik Kiskőrösön az óvodásoktól a felső tagozatosokig.
97

 A legidősebb 

táncosok számára a 2014 szeptemberében megrendezett Kiskőrösi Szüret és 

Szlovák Nemzetiségi Napokra páratlan összefogással csaknem 40 rend eredeti 

kiskőrösi ruhát gyűjtöttek össze, és adományoztak a csoportnak. Már akkor 

szerepelt a tervek között, hogy a következő tanévben szlovák dalokból és táncokból 

állítanak színpadra egy koreográfiát. Mivel Kiskőrösnek nincsen jól elkülöníthető 

népdal- és tánckincse, ezért isaszegi szlovák táncokat vittek színpadra. A 

műsorszámot nagy megelégedéssel fogadta a szlovák gyökereit lélekben még őrző 

közönség. 
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1.4. Kiskőrös néprajzi kutatásának áttekintése 

  

 Kiskőrös néprajzának monografikus feldolgozásával a mai napig adós a tudomány. 

Az a kevés számú írás, ami az itt élők anyagi és szellemi kultúrájáról született nehezen 

hozzáférhető, hiszen ezek jó része szakdolgozat, helyi gyűjtés, nem publikált tanulmány, 

néprajzi pályázatokra készített leírás; tanulmánykötetekben, konferencia kiadványokban és 

sorozatokban megjelent publikáció. 

A dokumentumok elszórtan találhatóak a Petőfi Sándor Városi Könyvtár helytörténeti 

gyűjteményében, a Magyar Néprajzi Múzeum adattárában, a Magyarországi Szlovákok 

Kutatóintézetében Békéscsabán. Külön utánajárás szükséges tehát, hogy a Kiskőrösre 

vonatkozó tanulmányokat, adatokat összegyűjtsük. 

 1989-ben megszületett ugyan a Kiskőrös helytörténeti monográfiája című 

összefoglalás, ám ennek csupán egyetlen fejezete szól a helyi szokásokról, viseletről, a 

kötet nagyobb része a település természeti környezetével, történelmével, gazdaságával 

foglakozik. A monográfia szerkesztője, Meskó Sándor korábban (1971) külön is 

megjelentette aprónyomtatvány formájában a város és környéke földrajzi neveit, Helynevek 

Kiskőrös határában címmel, amely a Dűlőnevek Kiskőrös határában című kézirat 

kiegészített változata. Ugyancsak az ő munkája a Néprajzi Múzeum 1954. évi III. Országos 

Gyűjtőpályázatra beküldött Alapkérdések a Kiskőrösön végzett néprajzi gyűjtésről című 

pályamunka, ami IV. díjat nyert.
98

 A dolgozatban érintett több téma – népi építészet, 

tambura- és cigányzenekarok, hangszerek, táncok és táncalkalmak, népköltészet, 

díszítőművészet, népi mesterségek, népszokások, gyermekjátékok – mellett a 

legkidolgozottabb rész a viselet leírása és az öltözetdarabok szlovák nevének ismertetése. 

A beküldött írást Gönyey Sándor bírálta, arra buzdítva a gyűjtőt, hogy az érintett témákat 

jóval bővebben dolgozza ki. Valószínűleg ennek szellemében készült el 1957-ben a Jön a 

kaszás című pályamunka, ami az életfordulókhoz kapcsolódó szokásokat tárja föl 

Kiskőrösön.
99

 A kaszás alakoskodás és a temetés eljátszása régtől fogva – már az 1894-ben 

született Pálinkás György 1923-ból való vőfélykönyvében is szerepel – a kiskőrösi 

lakodalmak állandó eleme volt egészen az 1960-as évekig. A dolgozatban szerepel a teljes 

szöveg, a szereplők elhelyezkedésének rajza, valamint egy képi illusztráció is. 
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 Meskó Sándor Kiskőrösi parasztházak című kéziratát a monográfiában is 

olvashatjuk. Ugyancsak értékes forrás Erdélyi Zoltán Népi építészeti gyűjtés Kiskőrösön 

című, 1972-ben készített dolgozata, amely több régi parasztház alaprajzát, építészeti 

technikáját is közli.
100

 

 Dulai András helyi néprajzkutató több gyűjtést is végzett tanítványaival az 1980-as 

évek elején. A tárgyi anyag a Szlovák Tájházat gazdagította, a viselet, a kalendáris és 

életfordulókhoz kapcsolódó szokások leírásai a helytörténeti archívumban találhatóak 

gépirat formájában. A kiskőrösi szlovák népviselet című tanulmánya a Bács-Kiskun megyei 

Honismereti Közleményekben jelent meg 1984-ben. A helyi viseletről korábban, 1976-ban 

is született már leírás, A kiskőrösi szlovák népviselet  címmel Tábori György és Tábori 

Györgyné jóvoltából. Sajnálatos módon e rövid összefoglaló publikálatlan maradt, gépirat 

formájában olvasható a helytörténeti gyűjteményben.
101

 

 A kiskőrösi népviselet, népművészet, hímzés több szakdolgozatnak is témája volt. 

Ezek közül a legátfogóbb és a legtöbbet hivatkozott munka Simon Györgyné A kiskőrösi 

szlovák népművészet című írása 1980-ból. Egy év múlva, 1981-ben készült el Turan 

Erzsébet A szlovák nemzetiségi kultúra hagyományai Kiskőrösön című szakdolgozata. A 

témában a legújabb dolgozat – Becsi Márta, Az életforma és a népszokások változása 

Kiskőrösön a II. világháború után – az új évezredben készült a változási folyamatok 

felvázolása igényével.  

 A helytörténeti gyűjteményben feldolgozatlan formában több olyan gyűjtést, interjút, 

fotót, füzetet, szabásmintát találunk, amelyek értékes adatokkal szolgálnak egy későbbi 

kutatáshoz. Ezek közül a legjelentősebbek azok a szlovák és magyar nyelvű, kéziratos 

vőfélykönyvek, amelyek az 1920-as években született Ambrus István és Csővári József 

vőfélyek verseit tartalmazzák. Külön dossziéban szerepelnek a viselet blúzának, a többféle 

formájú halenka szabásmintái; Jarjabka Erzsébet (1913–1994) 37 db saját tervezésű 

hímzésmintája, amiket Simon Györgyné másolt le és gyűjtött össze. De találunk itt 

balladákat, szlovák nyelvű népdalokat, lakodalmi szokások leírását, melyeket helyi diákok 

jegyetek le az 1980-as években. 

 Folytak azonban tematikus kutatások is a városban. Ilyen volt az 1979-es, valamint 

az 1995-ös néprajzi gyűjtőtábor a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete (Békéscsaba) 

szervezésében.  
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 Petőfi Sándor Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteménye.  391 T11. 



30 

 

Az 1979 augusztusában megvalósuló táborban 19 kutató vett részt, és összesen 28 témában 

gyűjtöttek adatokat jó emlékezőtehetségű, idős közlőktől. A témák közül a 

legjelentősebbek a gyermekjátékok, a viselet, a naptári szokások, a népdal, a mese, a 

szólásmondás, az étkezés és táplálkozáskultúra, az életmód, a házberendezés, valamint a 

nemzeti öntudat feldolgozása volt. A tábort Jan Such, a Magyarországi Szlovákok 

Szervezete elnöke nyitotta meg. Az első napon a résztvevők – többek között Dulai András, 

Krupa András, Gyivicsán Anna, Tábori György – előadásai hangzottak el. Sajnálatos 

módon a gyűjtött anyag egy kötetben való megjelentetésére nem került sor, de az adatokat 

a kutatók felhasználták későbbi, saját publikációikhoz. Tudomásunk szerint a kéziratok 

Budapesten, a Magyarországi Szlovákok Könyvtár és Dokumentációs Ellátó Központjában 

vannak.  

A következő, szintén átfogó gyűjtőtábort csaknem húsz év elteltével, 1995-ben rendezte 

meg a kutatóintézet. A tábor célja a szlovák hagyományok megóvása volt, hiszen a 

felgyorsult asszimilációs folyamatok hatására a régi szokások mind inkább háttérbe 

szorultak. Az előző gyűjtéshez képest új vonás volt, hogy a kutatásba a magyarországi 

kutatók mellett szlovákiai, romániai és szerbiai szakemberek is bekapcsolódtak.   

 1999-ben Baján rendezte meg a Bács-Kiskun megyei Nemzetiségi Alapítvány a 

Duna–Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai című nemzetközi néprajzi 

konferenciát. Az előadásokat a Két víz között című kötetben gyűjtötték össze, melynek 

különlenyomata Kiskőrösi tanulmányok címmel jelent meg 1999-ben. Utóbbi négy szlovák 

nyelvű, és egy magyar nyelvű tanulmányt tartalmaz szőlészet, családi kapcsolatok, 

életfordulókhoz kapcsolódó szokások, a folklór és identitás kapcsolata témában.
102

 

  Utóbbi témakörben Gyivicsán Anna végzett kutatásokat Kiskőrösön. A két kultúra 

kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál. A nyelvi és a kulturális értékrend alakulása 

Kiskőrösön című tanulmánya a Tiszatájban jelent meg 1984-ben. Egy évvel később A 

magyarországi nemzetiségek kulturális, tudati jellemzői című tanulmánykötetben 

publikálta Az anyanyelv és kultúra értékrendjének változása a kiskőrösi szlovákoknál című 

írását. Az anyanyelv és kultúra értékrendjének változása a kiskőrösi szlovákoknál 1993-ban 

jelent meg a saját publikációit tartalmazó Anyanyelv, kultúra, közösség: a magyarországi 
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szlovákok elnevezésű kötetben. Kiskőrösre vonatkozó adatok Gyivicsán Anna későbbi, 

átfogó tanulmányaiban is szerepelnek.
103

 

 A magyarországi szlovákok néprajza (Národopis Slovákov v Madarsku) 1995-ös és 

1997-es kiadványában találunk négy Kiskőrössel foglalkozó tanulmányt: Andó György: 

Adalékok a kiskőrösi szlovákok népi építészetéhez;
104

 Jaroslav Cukan: Szőlőművelés 

Kiskőrösön;
105

 Eva Krekovicová: Szlovák folklór Kiskőrösön;
106

 valamint Zsilák Mária: 

Kiskőrös népi orvoslása.
107

 

 Önálló publikációként olvashatjuk 2005-ben Flórián Mária A kiskőrösi gúnya című 

tanulmányát az Ethno-Lore XXII. számaként. Az írás azért is kiemelendő, mert a környező 

viseletekkel való egybevetés után szlovák helyett egy alföldi viselettípusként határozza 

meg a kiskőrösit. 

A II. kiskőrösi gyűjtőtábor eredményeit is felhasználta a fentebb már említett Zsilák 

Mária A magyarországi szlovákok népi gyógyászata című 2009-es monográfiájához.
108

   

A Néprajzi Múzeum Fényképtárában is számos vonatkozó fotó található. Az 1920-as 

évek előtt Ébner Sándor és László Gyula készített és gyűjtött fotókat Kiskőrösön népviselet 

témában. 1926-ban Erdélyi Mór készített képeket mezőgazdasági munkák, pl. aratás 

közben. Az 1940-es évek elején Laurvik János és L. Pálos Elma fotózott ünnepre és 

köznapra öltözött helyieket, de megörökítettek olyan témát is, mint a batyuzás, vagy a 

határbéli ebédhordás. Az 1950-es években B. Bene Zsuzsanna várásokat és viseletbe 

öltözött kiskőrösieket örökített meg. Hofer Tamás 1962 novemberében járt Kiskőrösön és 

Dunapatajon. Használati tárgyakat gyűjtött, és egy egész fotósorozatot készített egy 

kiskőrösi lakodalomról, ahol a menyasszony bőruhában volt. Ez akkor már ritkaság 

számba ment.  
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1.5. A kiskőrösi viselet eredete 

  

 A kiskőrösiek öltözködési szokásainak megfigyelése nem tartozik a magyar 

néprajztudomány kiemelt témái közé, így a leírások száma meg sem közelíti a preferált 

viseletes területekkel, pl. a Sárközzel, Kalocsával, Mezőkövesddel, Kalotaszeggel stb. 

foglalkozó kutatásokét. Az eddigi, jórészt kéziratos, nehezen hozzáférhető tanulmányok a 

kiskőrösi viselet szlovák etnikumhoz való kötöttségét, szlovák gyökerét hangsúlyozták. 

Már a címekben – A kiskőrösi szlovák népviselet;
109

 A kiskőrösi szlovák népművészet;
110

 

A szlovák nemzetiségi kultúra hagyományai Kiskőrösön;
111

 A kiskőrösi szlovák 

népviselet
112

 – is ez tükröződik azt a hatást keltve, hogy a várost újjátelepítő, jórészt 

szlovák ajkú lakosság az asszimiláció hatásaitól mentesülve a mai napig megmaradt 

szlováknak, viselete egy magával hozott, még a kibocsátó területen kialakult, és így 

eredetinek tekinthető szlovák viselet. Erről azonban szó sincsen. A ma élő kiskőrösiek, 

kivált az idősebb korosztály ugyan rendelkezik etnikus tudattal – kiskőrösi tótnak nevezik 

maguknak, ugyanakkor már magyarnak tartják – a ruházatukra mégsem a szlovák, hanem 

kiskőrösi gúnya (kiskeresske gúne) kifejezést használják, amit a később bemutatott jegyek 

alapján nemzetiségi viselet helyett inkább dél-alföldi parasztviseletnek tekinthetünk.
113

 A 

kiskőrösi megfogalmazás mögött az a rendkívül erős, településhez kötött identitás áll, ami 

a magyarországi szlovákság sajátja, a tót mögött pedig az a kétféle önmeghatározás, amely 

szerint magukat magyarul tótnak nevezik, szlovákul szlováknak (Slovák, Slovaci).
114

 

A fenti írások alól kivétel Flórián Mária A kiskőrösi gúnya
115

 című tanulmánya,  amelyben 

leszögezi, hogy „a kiskőrösi öltözködés nem etnikai alapon alakult ki, egyszerűen egy 20. 

századi, alföldi „viseletcsoportként” viselkedik. A szlovákul is beszélő kiskőrösiek etnikus 

tudata nem is anyagi, hanem szellemi kultúrájukban, nyelvükben és tudatosan művelt 

identitástudatukban keresendő.”
116

  

A képet némileg árnyalja Gyivicsán Anna következő megállapítása. „Kihangsúlyozták, 

hogy ezt a viseletet sem a kiskőrösi, sem pedig a környékbeli magyarság nem hordta. 

Kiskőrösön egyetlen olyan katolikus magyar asszony élt, aki fiatalasszonyként Kiskőrösre 
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kerülve – mivel igen tetszett neki a szlovákok viselete – polgáribb életmódja ellenére is, 

1985-ben bekövetkezett haláláig ebben a viseletben járt. (…) E népviselet etnikai jellegét 

mind a helyi lakosság, mind pedig a környező magyar települések lakossága között 

gyakran kiemelik, s a közvélemény szerint hasonlót messze környéken nem hordanak.”
117

  

A két vélemény összeegyeztethető akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a viseletet a 

szlovák gyökerű parasztság hordozta/hordozza, amely a környező magyar településekhez 

hasonló lehetőségekből merítve alakította ki a ruházatát úgy, hogy közben el is különült. A 

környékre jellemző ruhaformához való hasonlóság ellenére azért akadnak olyan 

viseletdarabok, amelyeket csak a kiskőrösi parasztság használt, a környéken nem fordultak 

elő. Ilyen volt az ún. tót kalap (slovenskí kalap), ami formájában eltért a Duna–Tisza közén 

és a Nagy- és Kiskunságban használatos kun kalaptól.
118

 A másik ilyen viseletelem a 

kiskőrösi paraszt menyasszonyok impozáns, nagy gonddal készített koszorúja, amit a híres 

helyi koszorúkészítő asszony, Sziráczki Istvánné szül. Gyalog Mária fejlesztett ki és hozott 

divatba, ami így etnikai tudat helyett, inkább csak egyéni ízlést tükröz.  

 A továbbiakban a kiskőrösi viselet és a kiskőrösi parasztviselet kifejezéseket 

használjuk. Ezzel utalunk arra, hogy tárgyunk egy magyar környezetben kialakult, a helyi 

lakosság ízlését tükröző öltözet, amit Kiskőrös evangélikus parasztsága hordott, és ami – a 

hasonló társadalmi-gazdasági, életmódbeli és előállítási-beszerzési lehetőségek miatt – a 

felhasznált alapanyagok, szabásformák, díszítmények tekintetében jelentős hasonlóságokat 

mutat a környékbeli területek, így Kecel, Kalocsa és szállásai, a Sárköz és a Bácska 

öltözködési hagyományaival. Beletagozódva az alföldi viseletcsoportba a kiskőrösi is 

hasonló utat járt be az előbb említett településekkel, valamint a 18. századtól kezdve az 

Alföld-szerte hasonló viseletekkel együtt fejlődött, és jutott el az egyrétegű 

vászonöltözettől a többrétegű, színpompás, reprezentatív színes viseletig.  

A fentiek alapján tehát – az anyagi kultúra területén – nem vizsgálható az a 

nemzetiségi csoportok kutatása során gyakran felmerülő kérdés, hogy mit őrzött meg az 

idegen környezetbe került népcsoport eredeti hazája népi műveltségéből, és mivel 

gazdagította a befogadó kultúrát.
119
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A népviseletek kutatása a magyar és az európai paraszti műveltség egyik legkorábban 

felfedezett, kiemelt területe. A bőséges irodalmat vizsgálva a viselethez mint témához való 

különféle kutatói magatartásoknak, a kutatási paradigma változásának, bővülésének, új 

nézőpontok és módszerek megjelenésének, valamint más tudományágak bekapcsolódnak 

vagyunk tanúi.  

  A néprajztudomány szinte a kezdetektől törekedett tárgya, a népviselet terminus 

körülhatárolására. A kifejezést legelőször Fényes Elek
120

 írta le 1846-ban úgy, mint ami 

megkülönbözteti a nemzeti és a paraszti öltözetet, és az utóbbival azonos. Ehhez rögtön 

hozzá kell tennünk, hogy a parasztság és a népviselet fogalomnak mint történelmi 

képződménynek koronként eltérő jelentése van. Bátky Zsigmond az Útmutató néprajzi 

múzeumok szervezésére (1906) című munkájában azt tekinti igazi népviseletnek, melynek 

minden darabját a nép maga csinálja.
121

 Meghatározásában tehát az önellátásra való 

törekvést, a maga-készítette jelleget és statikusságot hangsúlyozza. 1933-ban Györffy 

István A magyarság népraja Viselet fejezetében (1933) a maga készítette darabok mellé 

sorolja a specialisták, mesteremberek által, de a nép ízlése szerint előállított ruházatot, 

bővítve ezzel a Bátky-féle definíciót. Bátky megfogalmazásával ellentétben Fél Edit 

evolucionista szemléletű meghatározása (1952) inkább a változásra, a folyamat-jellegre 

utal, noha a viseletelemekben is önellátásra törekvés nála is megjelenik. Gáborján Alice 

nagyjából a parasztság ruházata jelentésben összegzi a népviseletet 1969-ben,
122

 majd a 

Magyar népviseletek. Kísérlet egy összefoglalásra (1976) című írásában egy változásra 

alkalmas rendszerként értelmezi, amit az ember és a történelem egyaránt alakít, formál, és 

a változás tempója idővel egyre gyorsul.
123

 A Magyar Néprajzi Lexikon népviselet 

szócikkét Fél Edit és Hofer Tamás úgy határozta meg (1981), mint „a falusi és mezővárosi 

parasztemberek, cívisek, pásztorok, esetleg kézművesek öltözete, (…) ami eligazít az 

öltözködő vagyoni helyzetét, családi állapotát, életkorát és a viselés alkalmát tekintve.”
124

 

Itt tehát ismét tágul az értelmezési keret, a falusi parasztág mellé odakerül a mezővárosi 

lakosság, a pásztorok, kézművesek öltözete. Flórián Mária meghatározásában (1997) a 

viselet mint a közrend hatósági rendeletekkel szigorúan szabályozott, feudalizmus kori 

                                                 
120

 Fényes Elek volt az első, aki 1846-ban a Magyar föld és népei képekben című folyóirat első számában 

leírta a népviselet szót.  
121

 Bátky Zsigmond (1906) 1992. 222. 
122

 Gáborján Alice1969. 7. 
123

 Gáborján Alice 1976. 5-7. 
124

 Fél Edit – Hofer Tamás 1981. 16. 
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öltözete áll előttünk, amit 1848 után a köznép nem szabályozott öltözködése váltott föl, ám 

egy-egy viseletben járó falu továbbra is a saját szabályai szerint öltözködött.
125

  

A fentiekben vázolt értelmezési keret bővülésével változott maga a terminus is. Míg a 19–

20. században népviselet, a 20. század második felétől parasztviselet, addig szélesebb 

rétegben vizsgálva az öltözködési szokásokat, a tágabb értelmű viselet kifejezés a 

használatos.  

A disszertáció a kiskőrösi szlovák származású, de elmagyarosodott földműves 

lakosság hagyományos ruházatát érti a viselet megjelölés alatt.  Ide sorolja továbbá a 

valamikori pusztákra (később önálló települések) Kiskőrösről kiköltöző lakosság ruházatát 

is. A napjainkban megfigyelhető viselet tárgyalásakor meg kell különböztetni a legidősebb 

asszonyok ruházatát, valamint – kisebb kikötésekkel – a hagyományőrző csoportok 

színpadra állított öltözetét.
126

  

Nem soroljuk ide, éppen ezért nem is tárgyaljuk a kiskőrösi iparosság, értelmiség 

ruházatát, valamint a kivetkőzés után a szétfejtett viseletelemekből varrt szűkruhát még 

akkor sem, ha az öltözék hagyományos elemekkel – kötő, kendő – egészült ki.  

                                                 
125

 Flórián Mária 1997. 589-590. 
126

 A fellépő ruhaként használt viselet identitásőrző szerepéről bővebben a 4.6. fejezetben szólunk. 
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2. A KISKŐRÖSI VISELET ÖLTÖZETDARABJAI 

 

Ebben a fejezetben alsóruházat, felsőruházat, lábbelik, téli viselet és kiegészítő 

öltözetdarabok csoportra bontva katalógusszerűen mutatjuk be a női, a férfi és a 

gyermekviselet alkotórészeit. Az ismétlések elkerülése miatt itt nem foglakozunk a 

ruhadarabok készítőivel, a társadalmi ranghoz és állapothoz való kötöttségét is csak 

érintjük. A gyermekek ruházatáról az öltözet életkorok szerinti változásánál szólunk. Az 

öltözetdarabok Kiskőrösön használt elnevezését zárójelben közöljük.  

 

2.1. Az alsóruházat 

2.1.1. Női alsóruházat 

 

A női viselet felsőtesten viselt legalsó ruhadarabja a rövid derekú, egyenes-

derékszögű darabokból összeállított, mellévarrott ujjú ingváll (oplecko, oplecka).
127

 Elől 

három-négy gomb nyitja, a gombház szélét tűzések díszítik. A rövid ujjak szűkek, pálhával 

kapcsolódnak. Ünnepi változatát kizárólag fehér sifonból varrták, hétköznapra világos, 

apró mintás kreppből. Egyszerű, egyenes szabásvonalú, mégis varráshoz értő 

parasztasszonyok készítették, a lányok, asszonyok csak a hétköznapi darabok szélét 

hímezték ki rózsaszínnel vagy kékkel.
128

 Az ünneplős darabok ujjára és nyakára is a 

varróasszonyok varrták fel a bolti csipkét. Az volt a szép, ha a nyakcsipke kihajlott a fölé 

kerülő blúz (halenka) nyakára. A mellrész szélét slingelték, apró fodorral vagy gépi 

hímzéssel (forhament) díszítették.  

Nagyünnepre áttetsző anyagú, pl. organtinból
129

 varrt hófehér blúzt vettek föl a 

lányok. Ilyenkor az ingvállra a mellényszerű, ujjatlan, elől szorosan gombolódó fehér 

pruszlik került, amit fehér sifonból varrtak, és az 1880-90-es évekig pirossal és kékkel, 

utána többszínű fonallal virágozták ki. A pruszlik a női mellényből, mellesből alakult ki, 

megszabva vált alkalmassá arra, hogy formálja a mellet, melltartó funkciót töltsön be.
130

 

                                                 
127

 A fehérnemű és felsőruha feladatot egyszerre betöltő ingek csoportosításáról bővebben Palotay Gertrúd 

1931. 152-163. 
128

 Nem adtak rá magyarázatot, de szinte minden adatközlőm megemlítette, hogy zöldet sohasem használtak 

a díszítéséhez. 
129

 A többfelé meglévő organdi nevű anyagot Kiskőrösön organtinként, a granadírt grenadinként, a kasmírt 

kázsmérként emlegetik. A későbbiekben a helyi elnevezéseket használjuk. 
130

 Fél Edit 1936. 18. 
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Kiskőrösön megtartva eredeti szerepét mindig is alsóruha maradt, melyet leginkább 

szoptató anyák és erős mellűek használták szemben pl. Maglóddal vagy Kalocsával, ahol 

látható, díszes felsőruha lett.  

Az alsótestre először a pendely vagy pöndöl (rubács) került, amit otthon készítettek 

kendervászonból, utóbb sifonból. A pendely szűk szabású, térdig érő, elől hasított, 

derékban ráncolt, madzaggal kötődő szoknyaféle.
131

 A köznaplók és az ünnepi darabok 

szélét sem díszítették. 

A 20. század elején a nők abban az alsóneműben – pendely, ingváll – aludtak, amit 

napközben is viseltek. Csak az 1960-as években vált jellemzővé, akkor is a fiatal 

generációnál, hogy éjszakára a máskor már nem használt, kopott darabokat vették föl 

hálóruhának. A városias hálóing csak a 20. század derekán terjedt el.
132

 

A bugyi térdig ért, hosszú szárainak szélét csipke, a lányokét rózsaszín vékony 

szalag díszítette, a láb között nyitott volt, korcába vékony gumit fűztek. 

Visszaemlékezések szerint az 1800-as évek végén született tót asszonyok soha életükben 

nem viselték. 

A pendelyre került a négy szél anyag felhasználásával otthon varrt alsószoknya 

(szponye szuknye). A 25-30 cm hosszú hasítéka szélére hosszú madzag került, gallérja alatt 

– kivéve a hasnál – gazdagon ráncokba szedték, ezeket tűbe fűzték, levarrták. Hétköznapra 

színes, mintás flanelból, barhentból, vászonból, ünnepre fehér sifonból vagy vászonból 

készültek. A köznaplókat nem díszítették, aljukat az 1930-as évek előtt bécsi pirossal 

szegték be, később piros, rózsaszín, sárga vagy kék ötös cakkni
133

 került rá, aminek 

közepébe az ügyesebbek pöttyöt vagy apró virágmintát is hímeztek. Az ünnepre való 

sifonszoknyákat fehér slingelés (visitije boli), utóbb gépi hímzés, csipke díszítette. 

Otthonra és nagy melegben elég volt egy alsó is, amit a mezei vagy a ház körüli 

munkáknál felsőszoknyaként használtak. Köznapi alsót, de többet vettek magukra a lányok 

a bálba vagy a sétára; de a templomba menet, kivált a nagyünnepeken hófehér, slingelt, 

ünnepi darabokat kötöttek föl.  

                                                 
131

 Vö. Székelyné Kőrösi Ilona – Gyarmati Andrea 2005. 571. 
132

 Kiskőrösön 1950-ben nyílt meg a szülőotthon dr. Szepesi Barna vezetésével. Az intézményben évente 

átlagosan 300 gyermek született. Feltételezhető, hogy a parasztasszonyok az iparos feleségeken láttak először 

divatos szabású hálóingeket, majd szégyellvén parasztos öltözéküket, ők is vásároltak maguknak. 
133

 Cakknis díszítést az alsószoknyák alján, a polccsíkokon, a párnahuzatok és a lepedők szélén találunk. 

Általában kézzel készült, de van gépi változata is. Megfigyelhető, hogy a szabadkézzel készült cakknik 

karéjai is teljesen szabályosak, egyformák, mert hozzá az asszonyok formát, ún. drukkolófát használtak. Ezek 

legtöbbször háromkaréjosak, de használatos még az öt- és hétkaréjos változat is. Előbbi a szoknyákat 

díszítette, de ingvállakon, halenkákon, és főkötőkön is gyakori.  
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Felöltözésnél ügyeltek arra, hogy a hasítékok ne pontosan egymás fölé essenek, és a 

pendely fölé rövidebb, majd egyre hosszabb szoknyák következzenek, megadva ezzel a 

szép kerek formát. Mivel csak egy-egy rend ünnepi és hétköznapi alsószoknya volt 

általában, a cakkni színe alapján pontosan tudták, hogyan követik egymást. Sohasem 

viseltek egyszerre fehér és tarka alsókat. 

 

2.1.2. Férfi alsóruházat 

  

 A férfiak köznapi alsóruházata házivászonból varrt ingből és gatyából állt (29. fotó). 

Az inget a nadrágon kívül, kieresztve hordták. Nyaka gallér nélküli volt, madzaggal 

kötődött, bő ujja hosszú volt, ujját pálha és vállfolt erősítette.  

A gatya volt az alsótest első ruhadarabja, ami alatt semmit sem viseltek.
134

 A 19. 

században hat szélből varrták, alját rojtozták. Korcába gatyamadzagot fűztek, amit elől 

kötöttek meg. Az ünneplő gatya finomabb, puhább lenvászonból készült. Nyáron egy, téli 

hidegben két gatyát vettek föl. Pásztorok a hideg és az élősdik ellen zsírozták, fahamuba 

taposták, amitől fekete, fényes és vízhatlan lett. A pásztorok gyolcsgatyája olyan bő volt, 

hogy „ha a pásztor megfogta gyolcs gatyája végét, azt derékon felül tudta felemelni.”
135

 

A posztó felsőruhák megjelenése után az idősek még sokáig használták a vászongatyákat, 

de ezek szára már szűkebb volt, négy szélből készültek.   

 

2.2. A felsőruházat 

2.2.1. Női felsőruházat 

 

Blúzt
136

 (halenka) a lányok a konfirmálástól, vagyis 12 éves koruktól viseltek, előtte 

kötényruhában (zobony, obonka) jártak (13., 14., 22., 23., 27., 28. fotó).
137

  Megvarrása 

szakértelmet igényelt, nemigen vállalkoztak rá otthon. A hétköznapi jól mosható kartonból 

vagy kékfestőből készült, díszítménye egyszerű, boltban kapható, vékony, szövött margit-

dísz volt sokszor cakknival is kombinálva. Az ünnepi darabokat szövetből, flokonból, 

kázsmérból, bársonyból, delinből, utóbb bácskaiból,
138

 az eladó lányokét organtinból, 

                                                 
134

 Vö. Gáborján Alice 1979. 267-269, Székelyné Kőrösi Ilona-Gyarmati Andrea 2005. 590. és Pentelényi 

Antal 1996. 169-172. sz. térképlapok. 
135

 N. n. 1989. 546. 
136

 A továbbiakban a szlovák elnevezést, a halenkát használom. 
137

 A zobonyról bővebben a lánygyermekek viseleténél szólok. 
138

 A bácskainak nevezett drága kelme eredetéről és elnevezéséről a későbbi fejezetekben szólok. 
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grenadírból vagy molból varrták. Az alapszíntől függetlenül mindegyik darab kézelőjét, 

vállát és hátrészét fekete csipke díszítette.  

Szabásmintája alapján ismeretes a ráncoska, a kieresztős, a zámedliska és a hladkás 

halenka.
139

 A ráncoska a legkorábban használt blúzféle, ami csak az 1920-as évek körül 

volt divatban, utána már nem készítették. Nevét onnan kapta, hogy az eleje és a háta felső 

részén ráncolták. Ezek mentén, illetve a gombház körül és az ujjai szélén slinggel vagy 

csipkével díszítették.  

A kieresztős halenka a ráncoskát felváltva az 1920-as évektől kezdve terjedt el (16., 19., 

20. fotó). Bő alja rásimult a szoknyára, innen kapta a nevét. Mivel kizárólag ünnepi 

alkalmakkor vették föl, drága – flokon, krepdesin, kázsmér, delén, selyem, szövet, bársony, 

plüss, bácskai, a menyasszonynak fehér granadír, organtin vagy mol – kelméből varratták. 

Eredetileg gallérral, később a vasalás miatt a nélkül készült, az ünnepi ingvállakra éppen 

ezért került fodor. Vállszabása felfelé kerekedő, sonkaujjú, elején és hátulján hat-hat holl 

található, rejtett patentsorral záródott. A patent takaróját, az ujjak végét és a gallér helyét 

csipke, mellrészét masni díszítette.  

Elején és hátulján négy-négy piét varrtak a zámedliskára, a piés blúzra (27., 58., 67., 68. 

fotó). Ez a felsőrész szorosan rásimult a testre, derékig szűkülő, karcsúsított szabású, 

gombokkal záródott. A derékvonal alatt a piéket kieresztették, így nem szorította le a 

szoknyát. Ezt a típust hétköznap és télen használták, ezért vastagabb, jól mosható anyagot, 

pargetet, szövetet, kartont, flanelt, kordbársonyt, batisztot, sifont választottak hozzá. A 

nejlon az 1950-es évektől jött divatba. Ezek között gyakori volt a pöttyös vagy a pepita 

mintás is, amiket csak a fiatalok használtak, idős korban már nem illett.  

Sima blúzt jelent az egyszerű, lefelé bővülő szabású hladkás halenka (62. fotó). Gombháza 

körül, alján és nyakán fodorral, slinggel vagy lyukhímzéssel díszítették, utóbbiba kék vagy 

rózsaszín szalagot is fűztek. Az 1940-es évektől a szalagok helyett a fernyés kivarrást,
140

 a 

gépi hímzést, a cakknis és a farkasfogas díszítést kezdték el alkalmazni. A hétköznapi sima 

blúzt szövetből, kartonból vagy pargetból, az ünnepit molból, sifonból, drága granadírból 

és organtinból varrták. 

Hogy ki melyik szabású felsőrészt használta, az jórészt az aktuális divattól és az alakjától 

függött, de ünnepre a kieresztőset, köznapra és télen a zámedliskát vették föl.  

                                                 
139

 Vö. Simon Györgyné 1980. 44–46. 
140

 Kedvelt díszítési mód volt Kiskőrösön a fernyés kivarrás, ami vékonyan, szinte szalagszerűen futott végig 

a textílián. Gyakran alkalmazták az 1930-as évekből való fehér főkötőkön, blúzokon, valamint párnavégeken. 

Előfordult, hogy gazdagítás céljából két sor fernyés hímzést is tettek egymás alá, illetve széleit még 

cakknival is díszítették.  
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A viselet szoknyája (fabrianszka szuknye) 5 szeles, átlagos hossza 75–80 cm, de ettől 

– a viselője magasságától függően – eltérhetett.
141

 Aljának belső felén egy kb. 20 cm 

széles, bécsipiros vagy kék színű bélés található (plech, pléh), amit az asszonyok maguk 

varrtak rá a téli időszakban.
142

 Az alsóhoz hasonlóan hátul és oldalt a csípőig gazdagon 

gallérba ráncolták, majd tűbe szedték.  

A hétköznapi szoknyák mosható anyagból készültek, aljukat fekete vagy sötétkék 

cakknival és két-három sor fekete zsinórral díszítették. Az ünnepi darabok alját simára 

hagyták, zsinór helyett fekete betétcsipkét varrtak rájuk. Az egyszerűbb alapanyagra 

egyszerű, a rangosra drágább díszítmény került. Ünnepi szoknyánál, de még a kékfestőknél 

is jellemző, hogy kötény takarta részét kopott vagy maradék anyagból varrták.
143

 Ugyanígy 

betoldottak a gallérba, ha kevés volt a kelme. De a díszítménnyel is spóroltak, a csipke 

vagy a zsinór csak a kötény széléig ért, hiszen úgysem látszik – mondták.  

A szoknyákon nem volt zseb, csak a piacozó asszonyok varrtak a kötény alá a szoknya 

korcába. Zsebkendőbe csavarva abban tartották a pénzt. 

Köznapra, esetleg piacra hordták a kockás kartonokat és kékfestőket, utóbbiak közül a 

legkedveltebb a virágmintás és a pöttyös volt. Ha teljesen új volt egy festő, akkor első 

alkalomra, még mosatlanul felvették a templomba, utána a viselő darabok közé került. 

Kedvelték ezeken kívül a pávatoll mintás (pávatollaska szuknye), a kék alapon fehér 

pöttyös (bjela gyobova), a leveles vagy a cseresznyés anyagot is (57., 58., 81. fotó).
144

  

Az ünnepi viselet szoknyái közül a legszebb és legdrágább a bácskai volt (44., 45., 50., 

52., 85. fotó). Ebből varrták a fekete menyasszonyi ruhát és a tehetősek ünnepi öltözetét. 

Fiataloknál is sötét, kék, zöld alapszínű nagy, élénk plüssvirágokkal, középkorú 

asszonyoknál sötétkék, zöld, barna, fekete alapon cifra rózsás, időseknél kizárólag 

szoknyáéval megegyező – fekete, esetleg sötétbarna, sötétkék – a plüssvirág színe. A 

mosott bácskai nagy virágmintái kontúr nélküliek, elmosódott hatást keltenek. Ezt főként 

menyecskék kedvelték, hiszen élénk, színes virágminta pompázott rajta. A 

bársonyszoknyák szintén sötétek, leggyakrabban feketék vagy zöldek voltak, ritkán lilák. 

Minta nélküli vagy magában nyomott mintás változatukat kedvelték. A plüsszoknyák 

alapszíne is sötét volt, legtöbbször fekete vagy kék, ugyanilyen színű virágmintával. 

Szintén drága volt a selyem. Visszaemlékezés szerint egy selyemruha anyagáért 26 
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 Vö. Székelyné Kőrösi Ilona-Gyarmati Andrea 2005. 573. és Pentelényi Antal 1996. 154–157. sz. 

térképlapok. 
142

 A pléhelés azzal együtt, hogy megakadályozta a szoknya aljának kopását, az alját is kitartotta. 
143

 Vö. Kapros Márta 1991. 214–215. 
144

 Dulai András 1984. 80.; Pohankovics Istvánné szül. Rohoska Ilona (1928) közlése. 
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hektoliter bor árát kellett fizetni, nem csoda, ha féltették és csak nagyünnepeken vették föl, 

átörökítették a családban, a nagylányok egymásét is használták.
145

 Fekete, zöld, bordó, 

fehér és sárga színben is lehetett kapni az élénk, apró virágmintás kázsmért, amit 

vidámsága miatt lányok és menyecskék vásárolták. Csak a még hajadonok hordták a 

szatyin szoknyákat, ami vékony, fényes, apró pöttyös vagy virágos volt. A többihez képest 

ráncosabbra varrták, ezért több anyagra volt szükség hozzá. Szövetszoknyák világos és 

sötét színekben is előfordultak, fiatalok és idősebbek egyaránt kedvelték. Ügyes kezű 

lányok a varratás előtt apró virágcsokrokat hímeztek az anyagra feketével vagy barnával, 

így a betétcsipkével együtt még díszesebb lett. Az 1920-as évektől a nagygazdák eladó 

lányai nyáron a séta alkalmával hófehér organtinból, granadírból vagy molból varrt ruhába 

öltöztek, ami a nagyünneplő és a menyasszonyi öltözetük is lett.  

Mint minden viseletcsoportban,
146

 a kötény (ketenka) Kiskőrösön is elmaradhatatlan 

része a viseletnek, e nélkül hiányos volt az öltözet. Kötény névvel a kerek aljú, kötővel a 

szegletes alakúakat jelölték. A kerek aljúak csak ünnepre, a szögletesek ünnepre és 

köznapra valók voltak anyaguktól függően. A kettős funkciójú ruhadarab hétköznap védte 

a szoknyát a szennyeződéstől, ünnepen gazdagította, szebbé tette az öltözetet, és mindkét 

esetben eltakarta az elől megkötött szoknyák hasítékát, madzagjait. A kötény azon kevés 

paraszti ruhadarab közé tartozik, ami az alsóbb társadalmi rétegek öltözetéből került az úri 

viseletbe, tehát útja lentről fölfelé vezetett. A 16. század végén, de különösen a 17. 

században az eredeti forma és funkció megtartásával egyre drágább anyagból varrták és 

egyre díszesebb lett. Az úri kötény napjainkig elmaradhatatlan kiegészítője a díszmagyar 

öltözetnek.
147

 

Paraszti használatban a női élet számos területén megjelent azáltal, hogy mindig az 

asszony keze ügyében volt. Leoldva ezt borították magukra hirtelen jött esőben, és ezzel 

védelmezték karonülő gyermeküket hűvös, szeles időben.
148

 Az asszonyi munkavégzés 

során ebbe törölték a kezüket, fogták meg a forró edényt, törölték meg a gyermek orrát 

vagy arcát. De a kötény teherhordásra is alkalmas volt, tojást, babot, borsót, meggyet, 

kukoricát vittek be benne a házba (70. fotó).
149

 Kiskőrösön is megtörölte kötényével az 

asszony a széket, amikor a szívesen látott vendéget kínálták hellyel.
150

 Ezeken kívül nem 

feledkezhetünk meg a mágikus eljárások során való használatáról sem. Mivel hamarabb 
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piszkolódott, gyakrabban váltották, mint a felsőruházatot. Akkor is tisztát kötöttek maguk 

elé, ha átszaladtak a szomszédba, boltba. Fontos volt, hogy egy lányon, asszonyon mindig 

vasalt és tiszta legyen, a piszkos, gyűrött, félreálló kötény miatt megszólták, hamar 

rámondták, hogy kikapós, legényes. A kötény legalább annyira hozzátartozott a nőkhöz, 

mint a konty vagy a főkötő. Az asszony köténye mindent eltakar mondás a nők tartózkodó, 

családi gondokat megőrző magatartásáról árulkodik.  

Hétköznapon, munkavégzéshez használták a szögletes, sötétkék vagy fekete kékfestő 

vászon, és az indigókék vagy lila perkálkötőket (perkálka ketenka) (68., 69., 71. fotó). Ám 

ha új volt, még templomba is maguk elé fogták. (81. fotó) Ezeket egyáltalán nem 

díszítették, csak beszegték az aljukat. A munkára való darabokat egyszerű pertlivel 

kötötték maguk elé úgy, hogy a derekukon hátul keresztezték, majd előrehozták, és a 

kötény alatt masnira kötötték. A megkötőt nem díszítették, és nem az anyag szélére, hanem 

kb. 10 cm-re beljebb varrták fel, így nem gyűrődött meg a hason. 

Kislányokra köznapon cakknis szélű festőt, ünnepre arasznyi szélességben színes rózsákkal 

kivarrott vászonkötényt adtak.    

A lányok ünnepi köténye fehér, hímzett és az 1920-as évektől kezdve lekerekített volt (28., 

38. fotó). A szoknya anyagával megegyező – selyem, bársony, bácskai – kötények feketék 

vagy sötét alapszínűek és szögletesek voltak (47., 50 fotó). Ha hímzés díszítette, akkor 

nem került rá betétcsipke,
151

 ha plüssrózsás vagy sima volt, akkor az alsó részét díszítő 

csipke mindig azonos, vagy nagyon hasonló volt a szoknyán lévőhöz. A rózsás hímzett 

kötények főleg az 1920-as években voltak divatosak. Virágokat a kötő szélére, későbbi 

évtizedekben az egész felületre hímeztek, gyakran belevarrták a nevüket is (97. fotó).
152

 A 

hímzés mintáit egy másik darabról alumínium kanál segítségével dörzsölték át,
153

 vagy 

drukkoló asszonyok
154

 írták ki. Bácskai vagy bársonykötényt csak ugyanilyen szoknyához 

vettek, selymet azonban selyem- és a szövetszoknyához is felkötötték, betéttel díszítették, 

gazdagon hímezték. Adatközlőim szerint egy selyemkötőt egy heti napszámból lehetett 

venni, a bácskaiak még ennél is drágábbak voltak. Ezeket a kötényeket ritkán használták, 

örökítették a családon belül.   

Szövetből is csak sötét színű, hímzett ünnepi darabokat varrtak.  
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Nagylányok fehér- és kázsmérszoknyájához illett a fehér kerek kötő, ami molból vagy 

organtinból készült, fodor, gépi hímzés vagy riselés díszítette. Ezeket hátul, saját 

anyagukból varrt, széles megkötővel rögzítették, amit fehérrel kihímeztek.  

Menyecskék és idősebb asszonyok hordták a fényeskötényt (litoteva ketenka), ami úgy 

készült, hogy kékre vagy feketére festett vászonkötőt egy üveggel fényesre dörzsöltek.  

 

 

2.2.2. Férfi felsőruházat 

 

A legények ünnepi felsőruhája volt az ing fölött viselt, fekete bársonyból varrt, kézi 

és gépi hímzéssel és színes gombokkal díszített ujjas, a halena (96. fotó). Elnevezése 

szokatlan módon megegyezik a női blúzéval, ezért mindig hozzátették, hogy férfi vagy női 

darabról van-e szó.  Szabása egyenes, nyaka állógalléros, szűken záródó. Ünnepi változata 

anyagában apró virágmintás bársonyból vagy kordbársonyból készült, gazdagon 

díszítették. Kedvelt motívum volt a tulipán, ami általános férfi szimbólum, és a kabát 

hátára hímzett búzavirág, ami a termékenység jele volt.  

A lajbi ujjatlan, derékig érő mellény volt, legények és házas emberek egyaránt 

viselték, kiegészítve a vászoning-gatya viseletet (23. fotó). Fekete vagy sötétkék posztóból 

varrták, igazi díszítését a zsinórozásán túl a fémgombok jelentették.  Melegben az ingre 

került második felsőruhaként, télen – érdekes módon – a halena fölé harmadik rétegként 

(3. fotó). 

 A fehér vászonöltözetet a 19. század végén, a 20. század legelején a magyar szabású, 

zsinóros díszítésű posztóruházat váltotta föl, ami fekete, ritkábban sötétkék színben készült 

(2., 7., fotó).
155

  A nadrágok megjelenésével a vászongatyák alsónadrágokká váltak, száruk 

jelentősen leszűkült. A vitézkötéses, ellenzős posztónadrágot nadrágszíj tartotta, a combon 

hosszanti zsinórozás díszítette. Hozzá vizitka (posztóujjas) járt, amit keskeny gallérral, 

görbe szabással varrattak, zsinórral díszítettek (17. fotó). Általában házas emberek hordták, 

legények akkor jutottak hozzá, ha megnősültek. Sokszor vőlegény korukban sem telt rá, 

ilyenkor pénz ellenében kölcsönözték valamelyik cimborájuktól.
156

  

A katonai szolgálat, a városban, iparban vállalt munka, a vasúti közlekedés 

megindulása és az ezzel járó életmód- és szemléletváltás a viseletben is változást hozott. 

Ettől kezdve a férfi viselet egyre jobban a polgári ruházathoz kezdett közeledni. Az első 
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világháború után jött divatba a katonanadrág mintájára térd fölött bő, a lábszáron szűk 

szabású szövet vagy kordbársony bricsesz- vagy priccses nadrág 32., 33. fotó). Vékony 

szövettel bélelték, farzsebet és oldalzsebeket varrtak rá. Hozzá egy- vagy kétsoros 

gombolású zakószabású kabátot vettek föl. A fotók tanulsága szerint fiatal legények még 

az 1940-es évek végén is hordták. 

 Az 1930-as években újabb nadrágtípus szorította ki a priccses nadrágot. A pantallót 

kezdetben az értelmiség és az iparosság viselte félcipővel. Idő kellett ahhoz, hogy a 

csizmához és a hagyományos öltözethez ragaszkodó nagygazdák, később a parasztság 

széles körében is elterjedjen. 

 A férfiak a fehér vászonruhák mellett kék vászonból varrt munkaruhában dolgoztak, 

amit szinte az egész testet eltakaró, kékfestő, ún. mejjes köténnyel védtek a 

szennyeződéstől. Fönti részét madzaggal a nyakba akasztották, lent féllábszárig ért, hátul, a 

derékon szintén madzaggal kötötték meg. Még az 1940-es években is így öltöztek nyári 

munkához, a ház körül sem vették le. A férfiak maguk között csak koskötőnek hívták (29. 

fotó).
157

 

 

2.3. Lábbelik 

2.3.1. Női lábbelik 

 

Lábbelik terén alig találunk különbséget az egyes korosztályok között, a mezítláb 

járás (61. fotó) és a papucs használatának általánosságáról beszélhetünk.  

A lábra hűvösebb időben vagy ünnepre combig érő harisnya (strumfje) került, 

életkortól függően fehér, barna vagy zöld színben. A bordázott cérnaharisnyát széles gumi 

tartotta fent. Vastagabb változatát házilag kötötték kis púpocska-szerű mintával, így 

pupkavás harisnyaként is emlegették.  

A patentharisnyák az 1930-as évektől terjedtek el. Nagylányok pünkösdtől őszig ünnepre 

fehéret viseltek, sötét ruhához barnát, gyászban vagy templomi nagyünnepen feketét. A 

menyecskét már nem illette meg a fehér ruha és a fehér harisnya. Ők barnát, zöldet vagy 

feketét használtak, idősek feketét.    

Faklumpát emberemlékezet óta nem hordtak Kiskőrösön, valószínűleg már az 1880-

as években kiszorult a használatból. Addig őszi, tavaszi és téli lábbeli volt, kapcával vagy 
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szalmával bélelve tették melegebbé, valamelyest kényelmesebbé.  Facipő-készítő mester 

azonban még az 1949-es összeírásban is szerepel. 

A papucs minden korosztály használatában megtalálható félünnepi, köznapi lábbeli 

(62., 70., 71. fotó). Az első világháború környékén készített papucsokat fekete bőrből vagy 

fekete bársonyból varrták, sarkuk 4 cm-es volt. Általában több pár volt belőle, a régebbit 

otthon viselték harisnya nélkül. A fiatal lányok piros papucsot kaptak. A papucs az 1930–

40-es évek előtt forgatós volt, azaz nem volt külön jobb- és ballábas. Csupán a ’40–es 

évektől kezdve készítettek külön papucsot mindkét lábra. Ezeket bőrből vagy színes – 

piros, kék, zöld, barna – bársonyból varrták hímzett virágokkal és selyemszalaggal.
158

 

Fiatalok és menyecskék a színes bársonyt, idősebb asszonyok a feketét viselték. 

 Ősszel és tavasszal használták a fekete, féllábszárig érő, fűzős, magas szárú 

bőrcipőket. 

   Ünnepi öltözékhez templomba, bálba 3–4 cm magas sarkú, egy vagy kétpántos 

bőrcipőt (spangiske cipeje) vettek harisnyával, amiknek fejét az 1920-as években masni is 

díszítette, de ez csupán egy évtizeden keresztül volt divatos (51. fotó).
159

 Kevéssé volt 

tartós, de a lányok nagyon kedvelték a szintén spanglis bársonycipőket (bársonyove 

cipeje). A későbbi évtizedekben nyitott orrú szandál volt a kedvelt ünnepi lábbeli (51. 

fotó). 

Késő ősszel és télen kemény szárú csizmát (csizsmi) húztak, a gazdagabbaknak 

vasárnapra lakkcsizmájuk volt (40. fotó).  Női használatban a csizma az első világháború 

után terjedt el. 

 

2.3.2. Férfi lábbelik 

 

A nőkhöz hasonlóan a férfiak esetében is egészen az 1930-as évekig általános volt 

nyaranta a mezítláb járás, a lábbeli kímélése. 

 Noha tárgyi emlék nem maradt ránk, visszaemlékezésekből valószínűsíthető, hogy a 

legrégebbi típusú lábbeli az egy darabból szabott, sarkatlan, a lábhoz szíjjal köthető, maga 

készítette bocskor volt. 

A kéreg nélküli fekete bőrpapucsot mezítláb viselték. Ebbe bújtatták a lábukat 

otthon, a ház és az állatok körüli munka elvégzése közben, ha átmentek a szomszédba, de 

még nyári lakodalomban sem volt ritkaság (29. fotó).  
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 Csizmát már a vászonruházathoz is használtak az 1800-as években. Az 1910–20-as 

években még talpbehajtás nélküli, forgatós darabokat készítettek, amelyeket mindkét lábon 

lehetett viselni, így egyenletesen kopott.  Az 1920-as években a hátul varrott csizma terjedt 

el. A férfiak törekedtek arra, hogy két pár – ünneplő és munkára való – csizmájuk legyen. 

Előbbi fényes, finomabb bőrből készült, a köznapi erősebb marhabőrből. Az 1930–40-es 

évektől a ráncos torkú, puhaszárú csizmák jöttek divatba a priccses nadrágokhoz (32. fotó), 

de ezzel párhuzamosan az ekkor már megjelenő pantallóhoz félcipőt viseltek. 

 Az első világháború után vált kedveltté a bakancs, amit hétköznap csizmanadrághoz 

hordtak.  

 

 

2.4. Téli viselet 

  

 A fentebb ismertetett öltözetdarabok mellett a viseleti rendszer külön csoportját 

alkotják azok a ruhák, amelyeket kizárólag az őszi-téli időszakban használtak. A téli és a 

nyári viseletváltás az időjárástól függött, tehát rugalmas volt, de közrejátszott az is, hogy ki 

mennyire fázós.
160

 Az öltözet általában fokozatosan téliesedett el; először csak a melegebb 

időszakban viselt darabokat kettőzték meg, két halenkát vagy eggyel több alsószoknyát, 

két bőgatyát vettek, majd elővették a vastagabb anyagból varrt változatokat. Míg a nyári 

ruhákat télen is felvették, fordítva sohasem. Az igazán télies elemeket tehát jóval 

kevesebbet használták, így darabszámuk is csekélyebb, sokszor csak egy-kettő volt egy 

ruhatárban. Értékük azonban ezzel párhuzamosan nőtt, így nem véletlen, hogy egy-egy téli 

darabot több generáció is használt. 

 

2.4.1. Női téli viselet 

 

A nők téli alsóruházata megegyezett a nyárival, ingváll, pendely, halenka volt. Az idő 

hűvösre fordultával először csak harisnya, papucs került a lábra, a felsőtestre még egy, 

vékonyabb anyagú blúzt vettek, esetleg megnövelték az alsószoknyák számát. Csak ezután 

kerültek elő a vastag anyagból, kordbársonyból, flanelból, bélelt szövetből varrt, télies 
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formájú zámedlis halenkák, a flanel vagy parget alsószoknyák, fiatalabb nemzedéknél a 

száras bugyi.  

A haj fésülésében nem történt változás, fiatal lányok még télen is szalagban jártak, 

ritkán borították be kendővel a fejüket. Asszonyoknál is megmaradt az alsó- és felső 

főkötő, de fokozatosan előkerültek a szövet- és gyapjú fejkendők (68. fotó). 

Késő ősszel, kora tavasszal a zámedlis halenkára gyapjúfonalból kötött, rövid derekú 

mellény (67., 68. fotó), az 1950-es évektől divatos kötött kardigán, vagy ujjatlan báránybőr 

bekecs került (69. fotó).  A kötött darabok szorosan a testhez simultak, csak a csípőn 

bővültek ki. Mindig sötét
161

 – kék, mohazöld, barna, fekete – fonalból készítették, elől 

gombokkal záródtak. Mellényre általában nem vettek kardigánt, de kardigánra még egy 

rétegként felkerülhetett a bekecs.  

Kizárólag télen viselték a sötét színű, vastag anyagú posztókendőket, és csak nagy 

hidegben kötötték föl a fekete, barna vagy zöld gyapjú berlinert, amelyeket saját színű 

csíkozás és a rojtok díszítettek. Temetésre vagy kocsira való volt a fekete, rojtos szélű, 

darázsfészkes szövésű 1,5 m x 1,5 m nagyságú nagykendő, amit háromszögre hajtva vállra 

terítve hordtak. A rojtozásos díszítésű zseliner az 1930-as évektől terjedt el, és több 

színben, így fekete, fehér, barna, zöld, kék, lila vásárolták.  

Mivel ezek csak télen tartoztak az öltözethez, így nem kendő, hanem téli felsőruha 

funkciót töltöttek be.  Alájuk mellény, kardigán és bekecs is kerülhetett. (40., 41. fotó) 

A berlinereket az 1940–50-es években váltották fel a boltban vásárolt vagy szabóktól 

rendelt, derékban erősen karcsúsított kabátfélék.  A szőrme perzsakabátot csak a módosak 

engedhették meg maguknak. Díszítése zsinóros, elől nagyméretű fekete gombok zárták. 

Félcombig ért, a felsőtesten szűk, lefelé bővülő szabású volt, igazodott a sziluetthez. Értéke 

miatt általában egy darab volt belőle, jellemzően átörökítették.  

A plüss- vagy bársonykabát szabása és díszítése megegyezett a perzsáéval, de annál 

valamivel olcsóbb volt. Ennek ellenére is óvták, féltették, csak a legnagyobb hidegben 

vették elő.  

 Kötött kesztyűt csak az 1970-es évek óta használnak, korábban egyáltalán nem volt 

része a viseletnek. A kéz melegítésére nem fordítottak nagy gondot. Egyrészt szégyen volt, 

ha valaki fázós, másrészt nem is volt hova tenni. A mellényeken, kabátokon nem volt zseb, 

a szvetteren lévőben zsebkendőt tartottak, és egy lánynak, asszonynak nem illett zsebre tett 

kézzel ácsorogni. Nagy hidegben csak a kendő alá tudták elrejteni a kezüket. 

                                                 
161

 A fiatalok számára is sötéteket kötöttek, kislányok viselhettek csak világos, fehér angórából kötött 

kardigánt. 
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2.4.2. Férfi téli viselet 

 

A nyári vászonöltözet a századfordulón, különösen az idősebb korosztály körében 

télen még egy bőgatyával egészült ki. Felsőtestre ősszel és télen díszítetlen báránybőr 

bekecs került (69. fotó). A bekecs ujjatlan, könnyű volt, így nem akadályozta a viselőt a 

mozgásban, ugyanakkor védte a derekat és a hátat. Csípőig ért, festett vagy festetlen 

változata is volt. Általában nem díszítették, csak vágott zsebeket varrtak rá kívülre.  

A vászongatyák kiszorulásával, illetve alsóneművé válásával helyét a posztónadrág 

vette át, amit posztómellénnyel, lajbival viseltek. 

Téli viseleti darab volt a színesre virágozott szűr, amit a 19. században kecskeméti és 

kiskunfélegyházi szűrszabó mesterek készítettek és árusítottak a kiskőrösi piacokon, hiszen 

helyben csak két mester dolgozott.
162

 A rövid, féllábszárig érő szűrt szűrposztóból varrták; 

bő ujjal és nagy gallérral készült, elöl szíj fogta össze. Vállra vetve viselték. Cifraszűrre 

csak a módosabb parasztgazdáknak tellett. A 20. század első harmadáig használták. 

 Az ünnepi bőrsubának rangjelző szerepe is volt, értékesebb, drágább volt a szűrnél 

(8., 31. fotó). Díszesebb változatát jómódú gazdák, nős férfiak és idősebbek viselték, csak 

templomba, hivatalos ügyintézéshez és ünnepnapra öltötték magukra. Módosabbaknak 

kettő, szegényebbeknek csak egy volt, amit vállra vetve hordták. A gazdákon kívül a 

fuvarosok hordták kocsizás alkalmával. Nyakrészére elütő színű – általában fekete vagy 

sötétbarna – prémet varrtak és csak a legalján futottak végig hímzett csíkok, valamint az 

alsó felére kerültek rátétes
163

 minták. A gazdák e tekintélyt parancsoló felsőruhát a 

betelepülő, általuk lenézett iparosoktól való elkülönülésre is használták. Az 1950-es évekig 

viselték, de ekkor jobbára már csak az idősek vették fel nagy téli hidegben a templomba.
164

  

 A szűr és suba után csípőn alul érő irhakabátot viseltek téli hidegben. Módosaknak 

szőrméből vagy perzsából készült a kabátgallér (54. fotó).  

A posztóviselet a vászonruhás öltözet mellé rétegződött, így a 20. század elején egymás 

mellett élt a kétféle öltözettípus: a fiatalok a polgáriasabb, díszesebb posztót, az idősek a 

hagyományos vászoninget,- gatyát hordták.  
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 N. n. 1989. 546. 
163

 Rátétes minta: Elütő színű posztóból kivágják a mintát, és azt varrják rá a szűrre vagy a subára. 
164

 Dorogi Márton 1981. 492-496. és Székelyné Kőrösi Ilona – Gyarmati Andrea 2005. 608. 
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2.5. A női viselet kiegészítő öltözetdarabjai 

 

A kizárólag fehér vendég gallér elmaradhatatlan kelléke a kiskőrösi viseletnek, 

napjainkig az ünnepi öltözet része (35., 39., 44., 45. fotó). A halenkákat díszítetlen, kerek 

nyakkal varrták, így vagy az ingvállra került fodor, vagy külön nyakfodrot kötöttek. A 

nyakfodor neve fodricska, a szélét díszítő csipkéé fodri. Gyász esetén a fodricska fehér, de 

a fodri fekete volt.
165

 Esztétikai funkción túl gyakorlati feladatot is betöltött: ha sötét színű 

ruhához vették fel, akkor megtörte annak egyhangúságát, valamint pótolta a halenkák 

gallérját, így már nem volt kopasz a nyakuk. A legidősebbek kivételével mindig viselték, 

vékony madzaggal hátul megkötötték, vagy gombostűvel a ruhához tűzték, esetleg 

patenttal fogták össze. Akkor volt mutatós, ha a keményítéstől szinte vízszintesen állt. A 

még nagyobb divatozás miatt a fiatal lányok gyakran egyszerre kettőt, hármat is felvettek, 

lyukvarrással díszítették.
166

 Nagy gonddal mosták és keményítették, hiszen mindig 

hófehérnek kellett lennie. Vasalásukra piciny, arasznyi vasalót használtak, amit ugyanúgy 

izzó parázs melegített föl, mint a nagyobb változatokat. Lányoknak, fiatalasszonyoknak 4–

5 darab fodricskája volt, amiket a családon belül vagy a közeli barátnőkkel gyakran 

cserélgették. 

A vászonból készült zsebkendőt (rucsnyicsok) a szoknya korcába, vagy a halenka 

ujjába rejtették. A hétköznapi darabok sárga, rózsaszín, kék vagy barna kockásak vagy a 

szélükön csíkosak voltak, és egyáltalán nem díszítették őket. Boltokban, ritkán vásárokban 

vették és a családon belül mindenki használta őket. Arra ügyeltek csupán, hogy a nők és a 

férfiak – akiknek sötétebb és nagyobb méretű volt a zsebkendője – ne használják egymásét, 

de a gyerekek orrát mindegyikbe beletörölték. Az ünnepi zsebkendők fehérek voltak, és 

kizárólag díszítő funkciójuk volt, csupán a homlokukat törölték meg vele. Egyik sarkába a 

lányok kis virágcsokrot, a saját monogramjukat, vagy a keresztnevüket hímezték, és 

mindig magukkal vitték a vasárnapi sétához vagy a bálba, ahol az udvarlásnál fontos 

szerep jutott neki. Sokszor csak fehér csipkével vagy cakknival díszítették, de az igazán 

szép zsebkendőkön az összes díszítési eljárást megtaláljuk. Gyászban fekete szélű és fekete 

virágokkal kivarrt kendőt vettek a kezükbe.  
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 N. n. 1989. 540. 
166

Lyukvarrás: Régi hímzésfajta, amihez a laposöltéseket sugárszerűen szorosan egymás mellé varrták, 

meghúzták, ami által kis lyuk keletkezett. Gyakran alkalmazták ünnepi kendőkön, zsebkendőkön, 

nyakfodrokon, terítőkön és lepedőszéleken.  
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A nagylányok és menyecskék ünnepnapon sok alsóval és a műfar vagy farpárna 

segítségével szélesítették a csípőjüket. A darabot Kiskőrösön ritynek hívták, innen ered a 

’kirittyenti magát’, vagyis ’kiöltözik’ kifejezés. Másik elnevezése a tollaska, ami arra utal, 

hogy az igazi rity egy henger alakúra összevarrt, tollal megtöltött textília volt, de egy régi, 

kopott, levágott vagy feltekert alsószoknya is megtette. Derékra kötöttek a pendely fölé, de 

az alsószoknyák alá. Csak a már konfirmált lányok és a menyecskék viselték első 

gyermekük születéséig. 

Az ékszerviselés mint a társadalmi státusz fokmérője jelenik meg a kiskőrösiek 

viseletében is. (44, 45. fotó) Szegényebb családok még csak nem is álmodhattak arról, 

hogy leányaik fülbevalóval vagy gyűrűvel pompázzanak, a családnak már a megfelelő 

ruházat előteremtése is megterhelő volt. Ékszereket – nyaklánc, fülbevaló, gyűrű – csak a 

módos lányok, a jegyben járók és fiatal menyecskék viseltek, és ők is kizárólag ünnepre.  

A legrégebbi, az első világháború táján készült fotókon lázsiás látható a lányok 

nyakában.
167

 Az ezüstláncon függő, öt darab, nagy pénzérméhez hasonló medálból 

összeállított nyakék divatja az 1920-as évek után teljesen eltűnt Kiskőrösről. Ugyancsak az 

1910-es években volt jellemző a vékony láncon függő, kinyitható, nagy medál viselése, 

amiben fényképet tartottak. (5-6. fotó) A második világháborút követő évtizedekben 

kétsoros kék, piros és ezüstszínű gyöngysort (pártike) viseltek a lányok és a menyecskék, 

ami szorosan a nyakra simult, és vele megegyező színű vékony szalaggal kötődött. 

Aranyláncot csak az 1960-as évektől hordanak. 

Kedvelt volt a lógós, vagy a kékköves cseppformájú fülbevaló (zausnyica) és az ún. 

kalácsos fülbevaló (kalácsikovje), ami az alakjáról kapta a nevét.
168

 Fülbevalót tíz éves 

korukban kaptak a kislányok. A fület vagy az ékszerész, vagy a nagynéni szúrta át tűvel 

úgy, hogy előtte megdörzsölte a fülcimpát. Az ékszerésznek fizetni kellett érte.
169

 Az 

átlyukasztás után 2-3 hétig cérnát fűztek bele, és csak akkor tették be a fülbevalót, ha 

begyógyult a seb. Kiskőrösön a fülbevaló egyértelműen ékszer volt, ha volt is szerepe 

korábban a népi gyógyászatban, az a 20. század első harmadára feledésbe merült.
170

  

Kislányok és éltesebb korú asszonyok a század derekáig egyáltalán nem hordtak 

ékszert. Csak az 1960-as évektől vált általánossá, hogy arany nyakláncot, arany fülbevalót 

viselnek.  
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 A lázsiás viselése Kalocsán, Szeged környékén, és a Bácskában is jellemző volt a 19. századtól.  
168

 N. n. 1989. 542. 
169

 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
170

 Horváth Terézia 1972a 120-122. 
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A jegygyűrű az 1930-as években terjedt el. Ez mindig az ujjukon volt, csupán 

dagasztáskor vették le. Az 1950–60-as években a menyasszonyok a karikagyűrűjük mellé 

vagy köves kísérőgyűrűt, vagy nagyméretű pecsétgyűrűt kaptak. A férfiak csak az 1950-es 

évektől viseltek jegygyűrűt, ekkor már a pecsétgyűrű is divatba jött. Korábban, az 1940-es 

években a nagylányok sötétnarancs színű, parázsköves gyűrűt hordtak, amit az 

udvarlójuktól kaptak. 

Szintén az 1960–70-es évektől jött divatba a karóra, ami elsősorban ékszerfunkcióban 

volt jelen az öltözködési rendszerben, tényleges funkciója csak másodlagos. (45. fotó) Erre 

utalnak a karórát erőteljesen hangsúlyozó műtermi fotók, és az erősen korlátozott 

használata, hiszen csak ünnepi viselethez vették fel, otthonra sohasem.
171

  

Bár szoros értelemben nem öltözetdarab, itt kell szót ejteni a viselethez csak a 

legutóbbi időszaktól járuló táskáról és esernyőről.  

A nagyméretű, téglalap alakú, rövid fülű, fekete műbőr táska csak az 1970-es évektől jött 

divatba, tehát már csak azok az asszonyok használták, akik nem vetkőztek ki. (81. fotó) 

Nagy mérete ellenére csupán zsebkendőt, bukszát tartottak benne, ha templomba mentek, 

akkor beletették az énekeskönyvet is.  

Adatközlőink nem emlékeznek arra, hogy Kiskőrösön valaha is része lett volna a 

viseletnek az esőabrosz. Arra azonban jól emlékeznek, hogy ha út közben kapott el valakit 

az eső, akkor a szoknyáját hátulról a fejére borította, így védte fejviseletét, ruházatát. A 

nagyméretű, fekete esernyők csak az 1930-as évektől használatosak. Ezeket vásárokban és 

Weissék kereskedésében lehetett kapni. Családi esernyők voltak, mindig az használta, 

akinek a legnagyobb szüksége volt rá, és nem is volt minden családban.  
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 Vö. Kapros Márta 2001. 229. 4. számú jegyzet 
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3. HAJ- ÉS FEJVISELET, FÉSÜLÉSI MÓDOK 

 

A népviselet a haj- és fejviselettel válik teljessé, mutatja a viselő társadalmi állapotát, 

hozzávetőleges korát, azt az alkalmat, amelyre az öltözetet összeállították, anyagminősége, 

díszítettségének mértéke utalhat vagyoni helyzetre, módra. 

Ez esetben is elmondható, hogy a haj fésülése, díszítése a nők esetében a férfiakénál sokkal 

differenciáltabb, a fejfedők is változatosabbak, a többrétegű fejviselet az öltözékkel 

kiegészítve plusz tartalmakat fejez ki.    

Amint azt az alábbiakban látni fogjuk, az egyes hajfésülési módok és fejdíszek az egyén 

életén belül az életfordulókhoz igazodva többször változnak, esetleg egymásra 

rétegződnek, ugyanakkor a divathatások érvényesülésével újabb típusú fejfedők jelennek 

meg, amelyek kiszorítják a korábbiakat. Megfigyelhető, hogy az újításokat legtöbbször a 

szülői felügyelet alól kikerült, így öltözködésükben is szabadabb menyecskék vezették be, 

hozzájuk képest a lányok és az idős asszonyok fej- és hajviselete mindig 

hagyománytisztelőbb, változásra kevésbé alkalmas volt. 

 Kiskőrösön az előhajat hangsúlyozták, így ennek alakult ki többféle díszítési módja, 

míg a hátihaj a nagylánykortól kezdve minden korosztály számára egyforma volt, és rejtve 

maradt a főkötő, kendő alatt. 

Az alábbiakban először a gyermekek, majd a nők és a férfiak hajfésülési módjait, 

fejviseletét mutatom be. 

 

 

3.1. Gyermek haj- és fejviselet 

 

Kisgyermekkorban nem különült el alkalom és nemek szerint a fej- és hajviselet. A 

kisbabák fejére télen-nyáron apró, fodros, fehér sifon főkötőt adtak. 

A kislányok és kisfiúk haját egy éves korukig nem vágták le, így próbálták 

elősegíteni, hogy felnőtt korukban szép, sűrű hajuk legyen. Göndör hajú gyermek esetében 

úgy tartották, hogy ha levágnák, akkor kimenne belőle a hullám. Az első hajvágás után 

eltettek egy-egy tincset a sublót fiókjába emlékül. A hajvágást a nagyollóval végezték.  

Az első hajvágás után rendszeresen vágták a gyermekek haját, két-három éves 

korukig a kislányokat is csaknem kopaszra nyírták, csak utána kezdték el növeszteni. (14., 

28. fotó) Az 1900-as évek elején iskolás koruktól fogva félkör alakú csontfésűvel tűzték fel 
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a kislányok növő félben lévő haját. Később, az 1930-as évektől az iskolások fejtetőn lévő 

haját egy nagy masnival megkötötték, a többit körben lefésülték. (43. fotó) Hosszabb hajú 

kislányokét édesanyja egyes vagy kettes fonatba befonta, ünnepre a tarkóhoz vagy a fonat 

végére színes, általában piros, fehér vagy rózsaszín szalagot kötött. Az előhajat középen 

elválasztva mindig szorosan lesimították. Ebben az életkorban még nem volt különbség az 

ünnepi és a köznapi fésülés között, a frizurát csak a szalagok tették ünnepélyessé. Otthonra 

egyszerű, díszítetlen szalagot kötöttek, ünnepre fehér, kék vagy frézszínű 

selyemszalagot.
172

 

A lányok 12 éves korukban konfirmáltak, ami az első jelentős életkori határ volt. 

Ettől kezdve kaptak igazi viseletet, a nagylányokhoz hasonlóan kezdtek el öltözködni, 

hajukat is koszorúba tűzték, és szalagnak nevezett pártát adtak rájuk. (48. fotó) 

 Az első hajvágásra a kisfiúk esetében is csak egyéves koruk után került sor, őket is 

csaknem tarra vágták három éves korukig, csupán télen hagytak nekik 1–2 cm-es hajat. A 

karon ülő fiúgyermek fejére a kislányokéval megegyező főkötőt adtak, 6–7 évesen kaptak 

kiskalapot, télre kisebb méretű báránybőr kucsmát. A konfirmáció után valamennyivel 

hosszabbra hagyták a hajukat, de mindig ügyeltek arra, hogy ne lógjon a gyerek szemébe, 

nyakába. 

 

3.2. Női haj- és fejviselet 

 

Noha többféle ünnepi hajviseletet tudunk megkülönböztetni, eltérés csak az előhaj 

fésülési módja között akad, a hátihaj minden esetben egyforma volt: a fültől induló két 

fonatot polgári hatásra a fej körül koszorúformába hajlították és hajtűkkel rögzítették. A 

fordított T alakban elválasztott előhajat egy 4–5 cm széles párnázott szalaggal, a 

libacskával szorították le jó szorosan. Ezt a tarkón megkötötték egyszerű pertlivel, széleire 

flittereket varrtak, amelyek kilátszódtak a föléje kerülő szalag alól. Noha az előhaj az idők 

során és az életszakaszokhoz igazodva sokat változott, ez volt az az alapforma, ami 

mindvégig megmaradt. 

Az előhaj formázásának legegyszerűbb módja az volt, amikor a libacska alól a 

középválasztéktól indulva jobbra-balra öt vagy hat tincset kihúztak és elkülönítettek (na 

hupke). Ha ezeket a kihúzott tincseket kézzel megpödörték, akkor kapták a kipödrött hajat 

(vi perganje).
173

 (9., 10. fotó)  
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 Fréz: frézia vagy lazac rózsaszínű 
173

 Vö. Simon Györgyné 1980. 37-38. 
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Az 1930-as évektől kezdve elterjedt a kormizó, a hajsütővas. Ezzel készült a 

kormizott vagy kolmizott haj.  (38. fotó) Az előhajat itt is szorosan lekötötték a libacskával, 

de nem kézzel, hanem hajsütővassal alakították ki a csigákat. A kormizóvasat a sparheltba 

dugták, ahol a parázstól pillanatok alatt fölmelegedett, így könnyen lehetett vele formázni a 

vizes hajat. Fontos volt, hogy a vas meleg legyen, de ne forró, nehogy megégesse a fejbőrt 

vagy a hajat. Ellenőrzésként megnyalták az ujjukat, és egy pillanatra hozzáérintették vagy 

papírt tekertek a vasra – így nézték meg, hogy mennyire forró.
174

  

További ünnepi hajviseleti forma volt a csipkézett haj (vi csipkanje), melynek 

elkészítéséhez a libacska alól mindkét oldalra hat-hét tincset húztak ki, és azokat kézzel jó 

erősen megpödörték. Ha ezeket a kipödréseket még hajsütővassal is átsütötték, akkor 

kapták a csipkézett-kormizott hajat. (44. fotó) 

 Az 1940-es évektől figyelhető meg, hogy a lányok elhagyták a középválasztékot, és 

a libacska előtt simán hátrafésülték az előhajat. Ezt követően kézzel vagy csipeszek 

segítségével hullámosra igazították.
175

 (45. fotó) 

Ezeket a formákat azonban csak vasárnap vagy egyéb ünnepen viselték. A szép 

hajviselet elkészítése sok időt vett igénybe, így nem volt véletlen, hogy vasárnaponként a 

lányok kora reggeltől készültek az istentiszteletre.
176

 

Az előhajat csak vizesen tudták szépen formázni, nem lehetett frissen mosott hajból 

elkészíteni és formára rögzíteni a tincseket. Hajmosásra a hét elején vagy a derekán 

kerítettek sort 3–4 hetente. Hozzá ártézi vizet hoztak a közös kutakból, házi szappant 

használtak és ecetes vízzel öblítették le, amelytől nem tapadt össze a haj és szép fényt is 

kapott. Mosás után elől középen elválasztották, simán két oldalra fésülték, és még vizesen 

befonták.  

A frizura elkészítéséhez zsírozták is az előhajat. A disznózsírt mindig hidegen kenték 

föl, egyszerre nagyon keveset, és ügyeltek arra, hogy csak az előhajra jusson. Ezen kívül 

előszeretettel használták a cukros vizet, későbbi időkben a brillantint a haj keményen 

tartására. Előbbi csupán keménnyé, utóbbi még fényessé is tette a hajat. A brillantin 

kenőcsöt a helyi drogériában lehetett kapni az 1940–50-es évektől, és szinte azonnal 

kiszorította a zsírozást. 

 A szlovákok kevéstől eltekintve szőke, valamint világosbarna hajúak voltak, ám 

Kiskőrösön a fekete haj volt a divat, így a lányok és asszonyok már az 1900-as évek elején 
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kezdetleges hajfestéshez folyamodtak az ünnepi hajviselet elkészítéséhez: papírdarabokat 

égettek el, vagy a kemence, később a sparhelt belső felére rakódott finom koromból vettek 

ki egy keveset, és azt disznózsírral vagy vajjal összekeverve kapták a hajfestéket. A zsír 

alkalmazásának két oka volt: egyrészt jól el lehetett benne keverni a kormot és 

egyenletesen fölvinni a hajra, másrészt hideg időben szinte megfagyott, így a frizura tartós 

maradt. Az 1950-60-as évektől a zsíros koromról áttértek a patikában kapható hajfestékre.  

  

A lányok díszes hajviseletét a szalagok tették még pompásabbá. A szalagok 

esztétikai szerepen túl praktikus feladatot is betöltöttek, hiszen ezekkel védték meg a ruhát 

a zsíros-kormos hajtól.  

Az első világháború előtt a libacskára szélesebb, gyárilag hímzett jacquard-szalagot 

kötöttek. Az 1920-as években jöttek divatba a selyemszalagok, amelyek még szélesebbek 

voltak, és amelyeket keménypapírral tettek domborúvá, vagy kihímezve még szebbé. 

Később készen vették a gyári hímzésű kék, fehér, sárga, rózsaszín, gyász esetén a fekete 

szalagot. A sima selyemszalagon kívül megkülönböztettek még kalászos, habos, valamint 

kivarrott- és kirakott szalagot is.
177

 

 A pártát Kiskőrösön kirakott szalagnak, vagy egyszerűen csak szalagnak nevezték, 

és csak az 1930-as évektől kezdve vált nagy divattá (48., 50. fotó).
178

 Az általában fehér 

szalagra már nemcsak hímzés, hanem gyöngy, flitter és strassz is került. A kék, zöld és 

piros kirakás mellett kedvelt volt az arany és az ezüst is.  Ilyen pántlikákból állította össze 

Sziráczki Istvánné szül. Gyalog Mária, a híres kiskőrösi menyasszonyikoszorú-készítő a 

szalagot, vagyis a pártát (snyurka), amely szintén a libacskára került.
179

 Ezt is hátul, a 

tarkón kötötték meg egy-egy madzaggal. Hogy a megkötőket eltakarják, a snyurka lógóska 

került a tarkóhoz.  Ez nem más, mint két – egy három és egy öt cm széles – szalagpárból 

álló szalagbokor, ami ugyanolyan színű, anyagú és díszítésű volt, mint a párta, és egészen a 

hátközépig belógott. Az volt a szép, ha pontosan a halenka hátrészét díszítő fodorig ért.
180

  

A díszes szalagok árulták el a lány hajadon voltát. Megesett leányt már nem illette 

meg a szalag, az ő hajukat felkontyolták, főkötőt adtak rájuk és a továbbiakban 

asszonyként kezelték őket.
181
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 A lányok aratásnál a por ellen, vagy a legnagyobb hidegben borították be a fejüket. 

Nyáron vékony, világos batisztkendőt, télen vastag, sötét színű, körülkötős kendőt (okola 

hrola rucsnyik) vagy fekete, fehér, illetve májszínű berlinert kötöttek.  

A kiskőrösi női fejrevalók közül a legdíszesebb a helyi koszorúsasszonyok által 

készített menyasszonyi koszorú.   Belső fejlődésű darabnak kell tekintenünk, amely nem 

mutat rokonságot a környékbeli menyasszonyi koszorúkkal és nincs etnikai háttere sem. 

Visszaemlékezések szerint Turák Sándorné (1879–1962) készített először ilyen különleges 

fejékeket, amelyeket Sziráczki Istvánné Gyalog Mária (1918–2007) fejlesztett tovább. 

(61.,62. fotó) 

A koszorú három részből – koszorúalap, kis koszorú, lobogók – állt. A koszorúalap a 

homlok körül helyezkedett el, a kis koszorú a fejtetőt és a tarkót fogta át, a két, tarkótól 

induló lobogó pedig a háton futott végig egészen a szoknya aljáig.
182

 (12., 36., 63., 64. 

fotó) 

A koszorúkészítés nagy kézügyességet és türelmet igényelt. Turák néni selyem- és 

viaszvirágokat, legtöbbször tearózsát, gyöngyvirágot, nefelejcset használt fel fehér vagy 

halvány színekben úgy, hogy a fehér szín maradjon a domináns.
183

 A virágok négy sorban 

kerültek egymás fölé, megadva ezzel a koszorú magasságát. A viaszvirágok mellett ezüst 

rózsaleveleket vagy zöld textilből kivágott nagyobb méretű leveleket is alkalmazott, 

valamint rózsaszín, sárga, halványkék és halványzöld színekben kapható üveggyöngyöket 

és piros bogyókat. Az alapanyagokat készen vette, változtatás nélkül építette be a 

koszorúba, ám a többi díszítőelemet magának kellett elkészítenie. Ilyen volt a fényes, sima 

szálból, a lamettából készített ecsetszerű dísz (styetka) vagy a spirális szálból, a bujbontból 

készült rezgő (traszulyka). 

Az 1900-as évek legelején a kartonpapír koszorúalapot selyem- vagy viaszvirágokból – 

tearózsa, gyöngyvirág, nefelejcs –, valamint ezüstös és zöld levelekből készítette. Az 1920-

as években már selyem viola is került a koszorúba, így azt megkülönböztetve az előzőektől 

violás koszorúnak (fajavková párta) nevezték.
184

 A koszorú elejére mirtuszból kalászsor, 

az arc elé lametta szálak kerültek (songolsza), amelyek egészes az állig lógtak le olyan 

sűrűn, hogy a fátyol helyét átvéve teljesen eltakarták a menyasszony arcát. Noha a 

kiskőrösi koszorú nem hasonlít a más evangélikus vagy szlovák településeken használthoz, 
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Flórián Mária rámutatott, hogy ez a megoldás – az arc elé lógó fátyolpótló ezüstrojt – más 

evangélikus falvakban is kedvelt volt, például a Nógrád megyei Szügyben.
185

 

A két lobogó (lógóska) a tarkónál kapcsolódott a kis koszorúhoz. Ez tulajdonképpen nem 

volt más, mint két, 10-12 cm széles szalag gazdagon díszítve mirtuszokkal, az ártatlanság 

jelképével. Ez a szalagpár egészen a szoknya aljáig lelógott, végét vékony, gyári hímzésű 

vagy kirakott szalagból egy-egy kis masni is díszítette. A lógóska mellett két keskenyebb, 

csupán 5-6 cm széles és rövidebb szalagpár is díszlett, amely csak a hát közepéig ért.
186

 A 

lobogókat csak az esküvőre menet és jövet, valamint a szertartáson viselte a menyasszony, 

kényelmetlensége és sérülékenysége miatt a lakodalmi ebéden és mulatozáson már nem. 

A legutóbbi, egészen a kivetkőzésig viselt koszorúkat Turákné tanítványa és egyben 

unokahúga, Sziráczki Istvánné Gyalog Mária készítette, akit idősebb korában mindenki 

csak Marka néninek hívott. A koszorúsasszony az 1930-as években kezdett el ezzel a 

mesterséggel foglalkozni. A nagynénjétől megtanult fogásokat és díszítési eljárásokat 

újabbakkal bővítette, amelyben nagy segítségére volt az is, hogy ebben az időben több új 

díszítőelemet is lehetett kapni. Ilyenek voltak a fehér liliomok, a halvány színekben 

kapható narancsvirágok és cukorrózsák. A mirtuszból sem csupán a kalászformájú állt 

rendelkezésére, így bátran válogathatott a gömbölyű és hegyes, többféle pasztellszínű 

alapanyagból, amelyeket magukban is felhasznált, de nagyobb virágokat is összeállított 

belőlük. A két világháború között strasszok, flitterek, színes gyöngyök és apró tükrök 

segítették az amúgy is gyönyörű koszorú még színpompásabbá tételét. A koszorúsasszony 

újítása nemcsak az új alapanyagok és díszítőelemek felhasználásában mutatkozott meg, 

hanem a koszorú méretének megnövelésében is. Ő már nem négy, hanem hét sor 

művirágot tornyozott egymás tetejére, és a homlok fölé fekete strucctollat erősített, hogy 

feketének látszódjon a menyasszony haja.
187

  

 

A gazdagon díszített, sok összetevőből álló koszorú sokba került, ezért még a 

leggazdagabb menyasszonyoknak sem vették meg, csupán kölcsönözték. Mindig akkor 

volt a legdrágább, amikor első fejen volt, vagyis még nem viselte senki. Másod- és harmad 

fejen olcsóbban lehetett hozzájutni.
188

 Marka néni nem ugyanúgy, hanem apróbb 

változtatásokkal, szükség esetén javítással adta tovább a második, illetve a harmadik 

menyasszonynak. Negyedszerre már nem adta ki, halott lányra került koporsóba vagy 
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csekély összegért kislányok lakodalmas játékának kelléke lett.
189

 Noha a kölcsönzés díját 

nem őrizte meg az emlékezet, sokan emlékeznek rá, hogy az új virágért több napi 

napszámot kellett fizetni, a második kölcsönzés az ár harmadával volt olcsóbb, az öreg 

virág pedig az új felébe került.
190

 

A koszorúsasszonyok a menyasszony öltöztetését és hajának felkontyolását is 

elvállalták, illetve ráadták élete első, gazdagon díszített gyöngyös főkötőjét, amelyet 

szintén a koszorús készített.  E szimbolikus cselekedettől kezdve a lányok asszonynak 

számítottak, betakart fejjel ismerték el társadalmi helyzetük megváltozását és hirdették 

férjes voltukat.
191

 Ezután már főkötőt (fékető, csepjec, csepca) kellett viselniük, ami alatt 

kontyba fésülték a hajukat (57., 58. fotó). Az 1870–80-as években még kontyfésűre 

tekerték föl, rá egy kis kendő, a kontykendő került, ami magasította és szép kerekké tette a 

kontyot. Erre húzták rá a három részből szabott, egyszerű vászonból készült, díszítetlen 

alsó féketőt, amit főkötőfűzővel a tarkón kötöttek meg. Később csontból készült kontytű 

akadályozta meg a haj szétcsúszását. A menyecske a felkontyolás után nem mehetett ki 

szabad fővel az utcára, vagy főkötőt vett vagy kendőt kötött. A házasság után a nő egész 

haját csak a férje láthatta, a külvilág számára csak a homlok fölötti haj volt látható, hiszen 

Kiskőrösön magasan helyezték el a főkötőt, hogy a nagy gonddal készített előhaj teljesen 

látszódhasson. A kontynak is nevezett főkötő annyira hozzátartozott az asszonyi léthez, 

hogy reggel ezt vette föl elsőnek, este ezt tette le utoljára. De a közösség sem engedte, 

hogy egy asszony ne az őt megillető módon hordja a haját. „Mikor a teheneket hajtottuk ki 

és nem volt valakinek a fejin, azt már kinevettük, megszóltuk.” – emlékszik vissza az egyik 

adatközlő.
192

  

 A kiskőrösi asszonyfejviselet többrétegű, ami azt jelenti, hogy a felső, díszített alá 

mindig vettek egy vagy több vékony, dísztelen, könnyen mosható sifon főkötőt, ami védte 

a fölötte lévőt és szép formát is adott a kontynak.  

 Ünnepi alkalomra kézzel hímzett, virágmintákkal díszített kivarrott féketőket vették 

fel, amelyek az 1900-as évek elején jöttek divatba fehér vagy valamilyen világos színű 

alapra hímezve. Kedvelt díszítési mód volt a fernyés kivarrás is.
193

 (93. fotó) A hímzés 

mindig valamilyen növényi ornamentika volt, de színe eltért a kalocsaitól, hiszen kedvelték 
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a sárgát és a kéket, utóbbi közül a gálickék árnyalatot. Jellemző módon egy-egy nagyobb 

ünnepre több, csipkével szegélyezett alsó főkötőt is vettek a díszes felső főkötő alá. Minél 

több keményített csipke látszott ki, annál szebb volt az asszony fejviselete. A csipke 

esztétikai funkcióján túl arra is jó volt, hogy eltűntesse a főkötő és a nyakfodor megkötőit, 

és eltakarja az asszony nyakát. Utóbbi látványa ugyanis kacérkodásnak számított. A 

lányokhoz hasonlóan szintén jellemző volt, hogy a tarkóra, a főkötő csipkéje alá díszes 

szalagból apró masnit kötöttek, majd a szalagot hosszúra hagyták és belógatták a hátuk 

közepéig.  

Az ünnepi főkötők másik típusa a kirakott fékető, amelyeket a két világháború közötti 

években használtak. (91., 93. fotó) Ezek alapanyaga az 1920-as évek közepén fekete plüss, 

amit gazdagon díszítettek a rávarrott gyöngyök, színes üveglemezek, apró tükrök. Az 

1930-as évektől a feketéket a világos alapszínű selymek váltották föl, amelyeket hímzéssel 

és gyöngykirakással egyaránt díszítettek. Lakodalmakba már az első világháború 

környékén is ilyen, díszes főkötőket vettek föl. A kirakást jó kézügyességgel megáldott 

kiskőrösi asszonyok, Sziráczkiné és Gombárné Marika készítették. Ők adták az 

alapanyagot, a gyöngyöket, flittereket és a csipkéket is. Ha nem volt a megrendelőnek 

különösebb kívánsága, akkor a mintát is ők találták ki, ami mindig valamilyen virágminta 

volt, legtöbbször rózsa. A rózsák közti üres helyeket hosszú, vágott gyöngyökkel töltötték 

ki.  A kirakóasszonyok munkájáért pénz járt. A díszítmények miatt az ünnepi főkötő sokba 

került, ezért nagy becsben tartották, vigyáztak rá. Aki nagyon akart divatozni, az a 

lakodalomban kétszer-háromszor is átöltözött és a gyöngyös főkötőt is lecserélte: először a 

fehér, majd a fekete alapút vette föl. Nem volt ritka, hogy a tetejére még egy átlátszó, 

fekete, barna, kék vagy fehér lepkekendőt is kötöttek a főkötő színéhez igazodva.
194

  

A lakodalmakból hazaérve a főkötőket azonnal levették, gondosan eltették, hogy ne 

piszkolódjon, hiszen a gyöngykirakás miatt nem lehetett mosni.  

A fiatalasszonyok hétköznapokra egyszerű, csupán vékony csipkével díszített fehér 

sifon főkötőt vettek fel. (57., 61., 62. fotó) Ezeket jól lehetett mosni, kevésbé voltak 

igényesek. Egy asszonynak átlagosan 12-15 főkötője volt. Otthon csak ezeket a főkötőket 

viselték, de ha elmentek hazulról, akkor mindig kötöttek kendőt (rucsnyik) is.  

Idős korban díszítetlen főkötőt használtak, amire fehér sifon alsókendő, majd egy 

fölső kendő került. Az alsókendő szélét szolid horgolás vagy slingelés, gépi hímzés 

díszítette, homlok fölötti részébe kemény papírcsíkot, kérget (kíreg) vágtak, ami szépen, 
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ívesen tartotta a kendőt. (72. fotó) Ha meggyűrődött, betöredezett, akkor egyszerűen 

kidobták, és újat szabtak a helyére. Ahogy a menyecske dísze a kirakott főkötő, úgy az 

asszonyoknak a szépen felkötött kendő volt, amelyet az áll alatt vánkuskára (vánkusik), 

vagyis kispárnaformára kötötték meg, sarkait hegyesre kipördítették. Ha nem állt fölfelé, 

akkor gombostűkkel odatűzték. A kendőket nem vásárokban, hanem a kiskőrösi rőfös 

boltokban vették. Egy asszonynak mindegyik fajtából volt legalább 2-3 darab. Az 

öltözködésnél mindig ügyeltek arra, hogy a kendő színe és anyaga összhangban legyen a 

ruházattal, illeszkedjen az alkalomhoz és az évszakhoz. 

Az otthoni munkavégzéshez leggyakrabban kartonkendőt viseltek, hiszen ezek 

vastagok és strapabíróak voltak. Mivel munkavégzéshez használták őket, színük sötét, 

általában sötétkék, zöld vagy barna volt.  Szintén hétköznapra való volt a kockás 

szövetkendő, melynek saját színével hímzett virágos változatát ünnepnapokra is 

felkötötték, valamint a virágmintás delin. (70., 71., 73. fotó) A híres bácskai 

selyemruhákhoz bácskai- vagy selyemkendőt vettek föl ünnepnapokra az asszonyok. 

Tavaszi és kora őszi ünnepi darab volt a magában nyomott mintázatú, legtöbbször barna, 

fekete és piros plüsskendő. Piacra a fekete, barna, kék vagy zöld színű darázsfészkes 

kendőt kedvelték. Nyári viselet volt a többféle színű, magában mintás ritkakendő, és az 

1950-es évek közepén divatba jött nejlon.  

Kiskőröst az 1960-as években érte el a kivetkőzési hullám. Ennek utolsó fázisaként 

az asszonyok levágatták hosszú hajukat és rendszeresen eljártak fodrászhoz. A városban 

már az első világháború környékén volt fodrásznő, de akkor még csak a szűkruhások, 

vagyis a tanítók és iparosok felesége, lányai, vagy a máshonnan beköltözők jártak hozzá. A 

viselet tömeges elhagyásával azonban a parasztlányok- és asszonyok is egyre gyakrabban 

csináltattak hideg- és meleg dauert.
195

  

Azon túl, hogy a divatos ruhához modern frizura illett, a rövid haj a felvilágosultság, 

a modern nő jelképe lett. Státuszszimbólum volt fodrászhoz járni, amit eleinte az iparos 

feleségek engedhettek meg maguknak. A rövid haj gondozása kevésbé időigényes, mint a 

hagyományos hajviselet elkészítése.   

Napjainkban pártát egyáltalán nem, főkötőt csak a még viseletben járó asszonyok 

fején láthatunk, menyasszonyi koszorú vagy gyöngyös főkötő kizárólag a színpadon fordul 

elő.  Legtovább a kendő tartja magát kizárólag idős asszonyok körében.  
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 Ba Józsefné szül. Grácia Mária (1938) közlése. 
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3.3. Férfi haj– és fejviselet 

 

Legénykorban sem volt jellemző a hosszú haj, a 20. század elején a legények és az 

idősebb férfiak körülnyírt, homlokba fésült hajat hordtak. A két világháború között az 

oldalválasztékos, elől kicsit magasabbra fésült hajviselet (kecska) lett a divat. Később, az 

1940-es években a választék nélküli, de még mindig magasra fésült haj lett az általános. 

„Bál előtt a magukra sokat adó legények is rakattak egy-két hullámot a hajukba 

kormizóvassal, ők is kormozták, és brillantinnal is bekenték, hogy jobban imponáljanak a 

lányoknak.”
196

 A legények vizes fésűvel fésülködtek, kivált a göndör hajúak. 

Éltesebb korban teljesen rövidre nyiratkoztak, így ritkábban kellett borbélyhoz 

járniuk. 

A férfiak gyakrabban mostak hajat a nőknél, hiszen a mezei és szőlőbeli munkák 

alkalmával hamarabb beporolódott a fejük. A nyári hónapokban hetente többször is 

megmosták ártézi vízzel és háziszappannal.  

Az 1870–80-as években Kiskőrösön a vászonöltözethez fekete posztó tót kalapot 

(slovenskí kalap) hordtak. Ez lapos tetejű és széles karimájú volt, és lényegesen eltért az 

Alföldön használt magas tetejű, keskeny karimájú kun kalaptól. A fölfelé görbülő szélű és 

behorpadt tetejű pörgekalap csak az 1920-as években jött divatba. (29., 30. fotó)  

 Télen felfelé hegyesedő, vagy visszahajtott szélű és benyomott tetejű báránybőr 

kucsmával védték a fejüket. (31., 69. fotó) A kucsmákat sötétbarna bőrből szabták, és fehér 

bőrrel bélelték. Esős időben a tetejére hegyes formájú kalapot tettek, hogy az esővíz 

lecsorogjon róla.
197
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4. A KISKŐRÖSI VISELET VÁLTOZÁSA 

 

A kiskőrösi parasztság viseletének is legfőbb tulajdonsága a hagyomány adta 

kereteken belüli íratlan szabályokhoz való ragaszkodás, és csak az azon belül történő 

mozgás. Tág időkeretben vizsgálva azonban egyértelműen látszik, hogy a statikusság 

mellett jelentős az öltözetrendszer változása. A ruházati anyagok és eljárások fejlődése, a 

más társadalmi rétegek felől érkező hatások, valamint a belső kezdeményezések a 

konszenzusos kereteken belül korszakonként jelentős módosulásokat eredményeztek. 

Kezdetben a csak az önellátáson alapuló, saját készítésű darabok mellett megjelennek a 

specialisták remekei, majd egyre több iparilag előállított alapanyag épül be az öltözködési 

rendszerbe. A divat
198

 – noha a felsőbb társadalmi rétegekénél jóval lassabban és kevésbé 

látványos módon – hatást gyakorol az egész struktúrára, a folyamat során egyes 

ruhadarabok kikopnak a használatból, egyszerűbb viselésű, olcsóbb, könnyebben 

beszerezhető elemek veszik át a helyüket, vagy éppen a rangos kelméből varrt, drágák 

kerülnek a közösségi ízlés fókuszába. Időszakonként más-más díszítési módok kapnak 

nagyobb hangsúlyt, módosul a követendő norma. A közízlést a külső hatások mellett 

belülről is alakítja egy-egy varró- vagy hímző asszony egyéni stílusa, újító hajlama.  

Noha nem húzható éles határvonal az egyes korszakok közé, a változási tendenciák alapján 

a következő hat időszak különböztethető meg a kiskőrösi öltözködés történetének 

áttekintésében. Az első rész – megfelelő számú írott forrás hiányában – csak megkísérli 

rekonstruálni, hogy milyen lehetett a lakosság viselete az 1880-as évek előtt. A második a 

19–20. század fordulójának, a harmadik a két világháború közötti időszak 

viseletváltozásával foglalkozik. A negyedik a helyi viselet csúcspontjával, az 1930–40-es 

évekkel. Az ötödik periódus az 1950–60-as éveket öleli fel, egyben ez az utolsó időszaka a 

még funkcióját nem vesztett viseleti rendszer meglétének. A hatodik szakasz a jelen, a 21. 

század eleje, amikor az öltözet a hagyományos keretekből kilépve, az identitásőrzés és a 

reprezentáció eszköze.  

Megjegyzendő, hogy a változási tendenciák nem elszigetelten jelentkeznek, nem pusztán 

helyi sajátságok, hanem a társadalmi- gazdasági- életmódbeli változások hatására 

hasonlóságot mutatnak a többi alföldi viselet, tágabb értelemben az európai öltözködés 

által bejárt úttal.
199
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 Vö. Gáborján Alice 1976. 5. 
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 Vö. Kresz Mária 1956. 10. 
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4. 1. A régi stílusú öltözet  

  

  Az 1718-ban betelepített lakosság anyagi és szellemi kultúrájáról, ezen belül a 

ruházatról külföldi utazók leírásai, helyi egykorú feljegyzések vagy képi ábrázolások 

hiányában igen kevés adatunk van. Megállapításokat a hagyatéki leltárakban, peres ügyek 

jegyzőkönyvében, összeírásokban szórványosan előforduló utalások alapján, a környező 

területek viszonyait, valamint a korabeli, alföldi öltözetekről készült ábrázolásokat 

figyelembe véve tehetünk.
200

  

Az első korszak magába foglalja a török utáni, jórészt néptelen vidékekre történő 

migrációs folyamatokból adódó településszerkezeti és népességi-nemzetiségi 

átrétegződést, a reformkor előtti időszakot, a reformkort a jobbágyfelszabadítással, majd a 

szabadságharc idejét. Ebben az időszakban fedezhető fel nagyobb arányú változás a 

magyar paraszti öltözetekben. Megfigyelhető a parasztviselet kiszínesedése, a posztó- és 

szövőipar termékeinek mind nagyobb mértékű beépülése.
201

 A helyi öltözködésre 

vonatkozó írott forrás sajnos meglehetősen kevés ebből az időszakból, így továbbiak 

felkutatásáig nem adható pontos leírás. Támpontot a reformkorban megjelent Bikkessy és 

Jaschke albumai adhatnak.
202

 Johann Csaplovics szövegeivel azonban óvatosan kell bánni. 

Csaplovics célja ugyan az volt, hogy a népet úgy mutassa meg, „amint van”, ennek 

értelmében a parasztokat általában munka közben, köznapi ruhában látjuk, aminek 

köszönhetően nem csupán az ünnepi öltözetről szerezhetünk tudomást. Hogy mégsem 

teljesen hitelesek az ábrázolások, annak az az oka, hogy a kor finomkodó ízlésének 

megfelelően a parasztságot vagy megelégedettnek, boldognak, ruházatát a valóságosnál 

tisztábbnak, rendezettebbnek mutatták, vagy olyan igénytelennek, akit kevés, nem 

megfelelő öltözete is teljesen kielégít, nincs szüksége jobb ruházatra.
203

 Ennek értelmében 

a képi forrásokat, sőt, a reformkor időszakában született, felfokozott nemzeti hangulatban, 

jórészt plébánosoktól, tanítóktól származó viseletleírásokat is megfelelő kritikával kell 

fogadni.
204
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 Joseph von Bikkessy-Heinbucher alföldi viseleteket ábrázoló táblái (1816–1820); Eckert Irma 1935–1936; 

Kresz Mária 1956; Gergely Katalin 1984 
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 Vö. Kresz Mária 1956. 10. 
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 Bikkessy-Heinbucher 1820, Franz Jaschke 1820 
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 Kresz Mária 1956. 16. 
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 Ez alól kivétel Hölbling Miksa Baranya megyei főorvos írása 1845-ből, aki – elsősorban orvosi 

szempontból – hitelesen mutatja be a baranyai parasztság életét, többek között a nem megfelelő ruházatát is. 

Paládi-Kovács Attila 1985. 102–115. 
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Ezt erősíti meg az a tény, hogy a 18. századra a török uralom és a Habsburg birodalom 

újjászervezésének következtében a magyar parasztság jelentősen elszegényedett, nehéz 

körülményei és szűkös lehetőségei miatt egyre inkább önellátásra szorult a ruházat 

előállításában is. A Kiskőrösre érkező telepeseknek először az életfeltételeket kellett 

megteremteniük, amit eleinte az is nehezített, hogy kevés volt a gabonatermesztésre 

alkalmas terület, a határban lápos-mocsaras, valamint kietlen, futóhomok-járta pusztaságok 

váltakoztak. Kevéssé értettek a földműveléshez, a pásztorkodás és a fuvarozás jelentette a 

fő megélhetési forrást.
205

 A jószágállomány viszont jelentős volt, mint ahogy azt 

testamentumokból és hagyatéki leltárakból tudjuk. A 10–14 ökör, 4–6 ló, nem egyszer 2–

300 birka arról tanúskodik, hogy voltak olyan családok, amelyek nemcsak a jobbágytelken, 

hanem annál nagyobb területen is gazdálkodtak. A legelőn tartott juhok gyapja és bőre 

képezte a vastag, téli ruházat alapanyagát. Bőrből készült a nők bekecse, a férfiak subája, 

kucsmája, a gyapjúból fonalat fontak, takarót szőttek. A vásznat a megtermelt és házilag 

feldolgozott kenderből készítették. Bármennyire is az egyszerűség jellemezte az időszak 

öltözködését, valószínűleg már ekkor elkülönült a pásztorok és a későbbi földműves réteg 

ruházata. A különbségekről azonban megfelelő források hiányában nem nyílik lehetőség 

bővebben szólni.  

A betelepülés után kevés idő, csupán két-három évtized kellett, és a mocsaras, 

ingoványos legelőkből irtással termővé tett földeken oly mértékben megindult a 

növénytermesztés, hogy a 18–19. század fordulójára a földművelés hangsúlyosabb lett az 

állattartásnál.
206

 A külső földterületeken lévő szőlőket (vinica) a jobbágyok saját erejükkel 

és saját költségükön telepítették. A vinica – több esetben két-három darab is – feltűnően 

gyakran szerepel a végrendeletekben, bizonyítva ezzel, hogy már az 1780-as években is 

általános volt a szőlőművelés. Jancsovicz János 1797. szeptember 25-én írott, eredetileg 

szlovák nyelvű végakaratában a Felső-Szőlőt a hozzá tartozó összes felszereléssel János 

fiára, az Alsó-Szőlőt feleségére hagyja, annak haláláig. Opauszki Mihályné, Anna 1799. 

május 31-i szintén szlovák végrendeletében a Bajusznács János-féle szőlő egyik felét János 

fiának, a másikat Pálnak adományozza. A Sztraka Ádám-féle szőlőnek város felől eső felét 

Mihály fiára, a Cebe felől való felét pedig Mária leányára hagyja. A harmadik darabot Éva 

lány örökli.
207

 A homoki szőlőterületek említése azért fontos, mert majd ez jelenti a 19. 
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 Főként Kecskemétre, Kiskunfélegyházára, Halasra, Kalocsára és Pest felé szállítottak szekéren. 
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 Vö. Bellon Tibor 1996. 96. 
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 Dedinszky Gyula 1974. 31-32. 
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század közepétől meginduló népművészeti kiteljesedés, a viselet kiszínesedésének 

gazdasági alapját. 

Az irtványföldeken (kopanyica) rozsot, tiszta búzát, árpát, kukoricát, krumplit 

termesztettek.  A kendert csupán saját szükségre.
208

  

 Az önellátásra berendezkedett földművesek mellett hamar megjelentek azok az 

iparosok, akik a legszükségesebb igényeket elégítették ki. Az állatállomány gyapját és 

bőrét a szűcsök dolgozták föl szűrposztó és bőr felsőruházatot készítve belőle, a 

megtermelt kendert az asszonyokon kívül téli időszakban a takácsok szőtték vászonná. A 

földműveléshez és a fuvarozáshoz szükséges eszközöket és szerszámokat a kerékgyártók, a 

kovácsok és a kötélvetők készítették.  A házak és berendezésük az ácsok és az asztalosok 

segítségével készült. A fenti mesterségek meglétét az 1770–80-as években kelt hivatalos 

iratok is megerősítik. Serfőző Ferenc 1788. május 22-én kelt végrendeletében a „mészáros 

feletti” kertjét idősebb nőtestvérére, Juditra, a másikat a kovács János fivérére hagyja. 

1789. okt. 24-én jegyezték be Michalowicz Gábor becsületes és tekintélyes szűcsmester 

végrendeletét. Özv. Takács Andrásné Vaskor Anna házban 1792-ben „Takáts míhely” 

volt, Pazdernyik Lőrinc 1807. szept. 29-én György fiára hagyja a házat minden házi 

felszereléssel együtt, úgyszintén az összes ácsszerszámokkal együtt.
209

  

A később betelepült iparosság katolikus vallású volt, akiket a lakosság befogadott ugyan, 

de az öntudatos, tekintélyes vagyonnal rendelkező parasztgazdák gyütt-mentnek, lepisnek 

tartották őket, csak abban az esetben engedték, hogy fiuk kitanuljon valamilyen 

mesterséget, ha testi hibával született és alkalmatlan volt a fizikai munkavégzésre.
210

  

Az újkori, színpompás, nemzetiségi és táji jellemzőket erősen hordozó viselettípusok 

megjelenése előtt a régi stílusú öltözet a legegyszerűbb, legfunkcionálisabb volt, minden 

darabja egyszerű szabású. A csekély anyagszükségletű ruhaneműket otthon készítették el 

festetlen len- és kendervászonból. A darabokhoz a teljes vásznat felhasználták, egyenes-

derékszögű vonalakkal szabták, a testhez madzagbehúzással igazították. Ekkor az 

öltözködés még egyrétegű volt, vagyis a ruhadarab az alsó- és a felsőöltözet szerepét is 

betöltötte. Így a testen közvetlenül viselt kendervászon ing és gatya, valamint a nők 

egyetlen szoknyája is kettős funkciót látott el. A díszítés lehetősége is csekély volt.  Nem 

voltak színes kelmék a parasztság birtokában, köznapra, ünnepre, gyászra is ugyanazt a 

fehér ruhát öltötték magukra; elterjedtségét a fehércseléd, vászoncseléd, fehérnép szavaink 
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 Ez a különállás egészen az I. világháborúig megfigyelhető volt Kiskőrös társadalmában. 
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őrzik. Bikkessy alföldi parasztemberei is ingben-gatyában vannak, a korabeli körözések 

mezítláb járó, vászonruhás embereket keresnek.
211

 A szegényes színkészletet a vásznak 

világos, sárgás árnyalatai alkották. A sáfránnyal sárgított fehér vászonöltöző nemcsak idős 

emberek köznapi viselete volt otthoni és mezei munkák alkalmával, hanem ebbe 

öltöztették az elhunytat, és ez volt a gyászolók ruhája is.
212

 A fehér szín korántsem 

jelentette azt, hogy teljesen egyformák lettek volna a vásznak, volt mód a differenciálásra, 

a több árnyalat megkülönböztetésére. A naptól világos, a sáfránytól sárgás árnyalatú 

vászonból hétköznapi ruhadarabok készültek, ünnepre hófehér gyolcsból és pamutból, 

kékített vászonból varrták a ruhákat.
213

  

A régi helyi viselet után kutatva írott források hiányában az 1799-től fennmaradt 

városi jegyzőkönyvekre támaszkodhatunk, amelyek peres anyagában öltözködésre utaló 

bejegyzések is szerepelnek. Egy paksi zsidó kereskedőtől elloptak egy selyemkendőt a 

kiskőrösi vásárban, a felelősségre vont ember subáját a megkárosított társai szétszaggatták. 

1804-ben a cselédek és béresek járandóságában két pár fehér ruha is szerepel, valamint 

„Bunda helyett Szőr dolmány abaposztóból”, nadrág, kalap, új csizma és fejelés a tavalyi 

üsző és 3 db (szarvasmarha) telelő tartása mellett.
214

 

A nők fehér házivászon szoknyában, ingvállban, pruszlikban járhattak, sötétkék 

vászonkötőt foghattak maguk elé.
215

 Ez a nyári öltözet télen ujjassal, báránybőr bekeccsel, 

gyapjú fej- és vállkendővel egészülhetett ki. A férfiak ruházatát a 18. század folyamán 

házivászon- és bőrruhák alkották. Az alsó-és felsőruházat funkcióját is betöltő ing-gatya 

kalappal, posztó mellénnyel, téli hidegben szűrrel és subával, fejükön báránybőr 

kucsmával gazdagodhatott.
216

 Az ing eleinte valószínűleg rövid derekú lehetett széles 

bőrövvel kiegészítve, a 18. század végétől a hosszú derekú ingek terjedtek el.
217

 A bőrök 

természetes barnás, szürkés, tört fehér, a posztóruhák fehér, sötétebb szürke és fekete 

árnyalatai alkották. A zsíros hajat tiltó rendeletek tanúsága szerint a 18. század elején-
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 Kresz Mária 1956. 24. 
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 A sáfrány főként fűszer- és festőanyagként ismert, de használták illatszerként és kozmetikumok 

készítéséhez, ismert volt gyógy- és dísznövényként is. Arab közvetítéssel került Spanyolországba, majd 

innen terjedt el Európába.  Magyarországon a 15. századtól csaknem mindenütt – Bihar, Tolna, Zala megye, 

Keszthely térsége, a Duna-Tisza köze – jelentős volt a növény megléte, de később visszaszorult a Felvidékre. 

A legtovább Nyitra, Trencsén és Turóc megyékben termesztették, a felvidékiek – sáfrányosok – kereskedtek 

is vele. Amikor a sáfránytermesztés már nem jövedelmezett annyira, a fűszernövény mellett selymet, kendőt, 

kesztyűt, szalagokat, kötényeket, tűket, fülbevalókat, borsot és szerecsendiót is árultak. Csippék János 1910; 
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közepén a férfiak is viselhettek hosszú, zsírozott hajat, de a század végén valószínűleg 

rövidre vágták.
218

 A bajusz általános volt, de szakáll viseléséről nincs tudomásunk. 

Mindkét nem estében általános lehetett a mezítláb járás; hűvösebb időben maguk készítette 

bocskort mint a szegénység leggyakoribb lábbelijét
219

 vagy szalmával, rongyokkal 

kitömött faklumpát hordhattak. Szintén szalmával bélelték az 1800-as évek elejétől fogva 

terjedő csizmákat is, amelyek kezdetben fordított-varrott technikával, később szögezett 

talppal készültek. Feltételezhető, hogy kezdetben forgatósak voltak, idővel azonban külön 

jobb- és ballábast készítettek.  

Az európai parasztság esetében figyelembe kell venni, hogy csak a 19. század után 

birtokolta a társadalmi elit számára akkor már hozzáférhető színes, festett kelméket, hiszen 

a kőszénkátrány festékeket és más kémiai helyettesítő anyagokat csak akkor fedezték föl. 

Előtte a festékanyag, a festőmesterek, és a kelmék a keleti mediterrán területeken 

tömörültek.
220

 Ekkortól kezdve azonban, főként a kékfestő mesterek
221

 működésének 

köszönhetően sok évtizednyi késéssel ugyan, de a köznép számára is elérhetővé váltak a 

színes ruhaanyagok, a színkészlet bővülése lehetőséget nyújtott arra, hogy a paraszti 

öltözet többletjelentéssel gazdagodjon.
222

 

Az új alapanyagok vándorkereskedők és helyi zsidó boltosok révén jutottak el a 

lakossághoz.
223

  

 A bővülő lehetőségek ellenére, a ruházat változása az 1800-as évek elején még 

meglehetősen lassú volt, de az ipari textíliák megjelenése és azok nagyobb 

anyagszélessége lehetővé tette a ruhadarabok bővülését és az egyszerre viselt darabok 

számának növelését. A házi kendervászon mellett megjelent a lenvászon, a gyolcs, amit a 

felföldi lakosság háziiparszerűen állított elő, és amit az Alföldön és országszerte házaló 

kereskedőktől, gyolcsos tótoktól vásároltak. Kedvelt portéka volt a szepesi lenvászon is.
224

 

A vászonnemű fontosságát mutatja, hogy Kiskőrösön az asszonyok is kitanulták a szövés 

mesterségét annak ellenére, hogy egy 1815-ös kimutatás szerint a községben 13 céhbeli 

mester és 31 kontár takács dolgozott.
225

 A takácsok csak télen foglalkoztak a 

mesterségükkel, nyáron ők is paraszti munkát végeztek.  
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Gyolcsból készült az ünnepi ing és gatya, valamint a nők ingválla.
226

 E fehérebb, puhább, 

finomabb vászonból varrt ünnepi darabok bővebben lettek, a gatyák alját rojtozhatták is.
227

  

A 18. század végére nők és férfiak számára is általánossá vált a csizma használata, de a 

bocskor is része maradt az öltözetnek. 

 1815-ben Pest-Pilis-Solt vármegye felszólítására a község névjegyzéket állított össze 

az iparosságról, amelyben feltüntette az iparos céhtagságát, illetve azt is, ha céhen kívüli 

kontár volt. A mesterek száma ekkor 124, amelyből ruházati igényeket kielégítő mester 

összesen 106, ami mindenképpen jelentős. Az iparosok között ekkor 1 tímárt, 32 

csizmadiát, 2 cserző vargát, 18 szűcsöt, 8 szabót, 43 takácsot és 1 kalapost találunk.  Az 

összeírás egy megjegyzést is tartalmaz a takácsokra vonatkozóan. „Kivált Takácsokra 

jegyeztetik azt, hogy azok nyáron paraszt, Télen pedig Takács mesterségekkel 

foglalatoskodnak.”
228

  

 

 Az első korszak legfőbb jellemzője tehát, hogy az öltözetdarabok alapanyagukat és 

elkészítésüket tekintve leginkább önellátáson alapultak, a gyári alapanyagok, a színes 

kelmék csak lassan terjedtek el. Az öltözködés ekkor még egészen funkcionális, egyrétegű, 

a többletjelentést csak később – a viselet bővülésével, fejlődésével, színesedésével – érte 

el. Az új anyagok szervesülve, észrevétlenül épültek be. Helyi jellegről, kiskőrösi 

sajátságról ebben az időszakban még nem beszélhetünk. Ennek legfőbb oka, hogy a 

lakosság száma ekkor még állandó mozgásban volt, be- és tovaköltözések egyaránt 

megfigyelhetők.  

A fenti részletezés alapján elmondható, hogy a lakosság öltözködési kultúrája alacsony 

szinten állt, formában és darabszámban egyaránt szegényes volt. Szinte a teljes önellátásról 

beszélhetünk, és utána is csak azok a mesterek voltak jelen a közösségben, akik a több 

szakértelmet kívánó téli felsőruhákat és lábbeliket készítették.
229
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4.2. A polgárosodás útján – a paraszt-polgári viselet kialakulása a 

századfordulón 

 

 A 18. századra oly jellemző, viselettel kapcsolatos korlátozó–tiltó rendelkezések 

1848-ban érvényüket vesztették. Megnyílt tehát az út a parasztság számára a nemesi divat 

eléréséhez, amihez azonban szükség volt azokra a 19. század folyamán Nyugat-Európában 

lezajló társadalmi, gazdasági és technikai változásokra is, amelyek közvetve-közvetlenül 

hatással voltak az öltözködésre. A jobbágyfelszabadítás, a parasztság önállósodása, a 

polgárosodás kibontakozása, az állattartás visszaszorulása a földművelés javára, a 

folyószabályozások, az út- és vasúthálózat kiépülése,
230

 a szállítójárművek fejlődése, a 

varrógépek megjelenése és robbanásszerű elterjedése, az ipari forradalom után a gépesített, 

tömegtermelő textilipar olcsó alapanyagai mind-mind a viseletek módosulását 

eredményezték. E folyamatok a parasztságot közelebb vitték a felsőbb rétegek, az egyházi 

és a világi elit áhított öltözetének eléréséhez, ám az új alapanyagokból varrt ruhák 

hangsúlyosan a paraszti voltot fejezték ki. Jól példázza ezt a cifraszűr felértékelődése, ami 

durva, tartós gyapjúszövetből régies szabással készült, és eleinte a jobbágyi-szolgai státusz 

kifejezője volt. Pazar díszítettségével azonban egyértelműen a paraszti öntudatot, 

magabiztosságot jelképezve a parasztférfiak ünnepi díszöltözete lett.
231

 Meg kell jegyezni 

azonban, hogy az újfajta alapanyagok ellenére a korszak elején kivált a pásztorok ruházata 

alapvetően vászonból, bőrből és szűrposztóból készült.
232

  

A 19. század végén országszerte lezajló folyamatként csökkent a középkor óta 

meghatározó extenzív állattartás jelentősége. A fajtaváltás következtében a rideg tartással 

szemben az istállózó jutott nagyobb szerephez, ami együtt járt a legelők feltörésével, a 

kapás növények elterjedésével, a parasztgazdaságok gyökeres átalakulásával.
233

 A 

betelepült és hamar gyökeret vert kiskőrösi lakosság is áttért az állattenyésztésről a 

földművelésre. A burgonyatermelésre az állami hatóságok kétnyelvű nyomtatványokkal 

hívták föl az itt élők figyelmét, majd kényszerrel igyekeztek rábírni őket a vetésre. Ezek 

hatására a kezdetben ismeretlen, bizalmatlanul fogadott növény hamarosan 

nélkülözhetetlen táplálékforrás lett.
234

 A burgonyán kívül fontos élelmiszernövény volt 

még a hajdina és a köles, a gabonafélék közül a búza és a zab. Az állókultúrák, a szőlő és a 
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gyümölcs – noha egészen más szemléletet, mentalitást, munkaszervezést követeltek a 

családoktól – hamarosan megteremtették az anyagi jólét alapjait.
235

 A mezővárosi kiváltság 

elnyerése után a felesleget az évenkénti négy vásár alkalmával értékesítették, az értük 

kapott összegből a ruházkodásra is fordítottak. Kiskőrös későbbi gazdasági kapcsolatairól 

így ír Erdei Ferenc: „Ma már szőlővel és gyümölccsel van teli az egész határ és mindenki 

foglalkozik vele. S a piacuk fejlődik is rohamosan. A nagy halasi és kecskeméti cégek 

állandó megbízottjaikat küldik el Kiskőrösre, az országos jelentések is közlik a kiskőrösi 

árakat.”
236

 Illetve megemlíti a földművelés térnyerését az állattartás kárára „….a 

kiskőrösiek a kertjük és szőlőjük művelése mellett állatot is tartanak.”
237

 

A céhrendszer 1872-ben megszűnt, helyét az ipartársulat, majd 1881-től az 

ipartestület vette át, amely a korábbi gyakorlat mintájára szintén foglalkozás szerint 

tömörítette az iparosokat. A ruházati igényeket kielégítő mesterségek számának 

növekedését jól mutatja, hogy míg 1815-ben 120, addig 1877-ben már 229 iparos dolgozott 

Kiskőrösön.
238

 Ebből 42 volt csizmadia, 8 cipész, 17 szabó, 8 szűcs, 45 takács és 1 

szűrszabó. 

A takácsok változatlanul nagy száma azt jelzi, hogy a fehér vászonöltözetek továbbra is 

megmaradtak, ám a többi adatból tudjuk, hogy perifériára szorultak. Csak az idősebb 

generáció használta naponta, a fiatalok jobbára csak nyári munka idejére. (22, 29. fotó)  A 

fehér ruha mellé- és fölé rétegződött a színes, gyári szoknya, valamint a kék és fekete 

magyaros posztóviselet. Ezzel együtt a korábban egyrétegű öltözet többrétegűvé vált. 

Polgári hatásra megjelent az alsónemű, ami korábban nem volt jellemző a parasztságra, így 

a korábban önálló, felsőruhaként viselt ingváll és pruszlik a melltartó funkcióját betöltve 

közvetlenül a testre került, a bőgatya leszűkült szárral a posztónadrág alá kényszerült.  

 A felsőruházat a vásárokban, boltokban kapható gyári kelméből – hófehér gyolcs, 

sifon, színes karton, parget, flanel, kordbársony, szövet, kékfestő, selyem, bársony, plüss, 

kázsmér, moll, organtin, grenadin – készült. Az új kelmék először a felsőtesten jelentek 

meg, így a mellényeket, ujjasokat és a kendőket, majd szoknyákat és kötényeket varrták 

belőlük. A színes kelmék lehetőséget adtak arra, hogy az öltözködési rendszer életkor és 

alkalom szerint differenciálódhasson, árnyalt tartalmakat fejezzen ki.
239

 A színes, mintás 

anyagokat nem, a vászon ingvállat, blúzt, kötényt és az ágyneműt előbb fehér, majd piros, 
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kék, fekete, később rózsaszín, zöld, ritkán sárga pamuttal varrták ki. A jobb lét a paraszti 

takarékos mentalitásnak megfelelően azonban sohasem jelentett pazarlást. Az öltözet 

továbbra is csak a legszükségesebb darabokból épült fel, bár számbelileg valamelyest 

megnőtt a számuk. A szem elől rejtve maradó helyeket – pl. a szoknya kötény alatti része, 

alsó főkötők, télen viselt alsó halenkák – nem díszítették, vagy kevésbé rangos anyagból 

varrták. Mivel nagyobb méretű kelme állt rendelkezésre, egy-egy ruhadarabot nemcsak a 

feltétlenül szükséges mennyiségből készítettek, hanem annak többszöröséből. A 

szoknyákat ettől kezdve gazdagabban ráncolták, mint korábban. Szintén új jelenség, hogy a 

gyári alapanyagokból készült ruhák elkészítésére maguk már nem vállalkoznak, azokat 

specialistákkal – varróasszonyok, magyar és német szabók, iparosok – készíttették el.
240

 A 

szabók száma ekkor 17-re emelkedett. 

 Az 1860-80-as években a varrógép már megjelent az országban, de még csak 

szórványosan, széleskörű használata a századfordulóra tehető.
241

 Volt már hazai 

varrógépgyártás, de a parasztlányok- és asszonyok csak a legegyszerűbb vagy a használt 

gépeket tudták megvásárolni. Mégis büszkék voltak jól jövedelmező, külön kereseti 

forrásukra. A varrógép státuszszimbólum volt.
242

 Elterjedésének rohamos ütemét jelzi, 

hogy Vargyason Andorkó András két lánya – 1892-ben Rebeka és 1900-ban Anna – még 

szövőszéket kapott, 1919-ben Nagy Eszter már varrógépet. 
243

 Kiskőrösön az 1920-as 

években már Singer gépeket is lehetett kapni Teichner Mór kereskedésében, egyben 

lehetőség nyílt ingyen hímzéstanulásra is, amennyiben valaki megvásárolja a varrógépet.
244

 

A varrógépek elterjedésével számos fiatal lánynak biztosított önálló kereseti forrást, kivált, 

ha valamilyen okból alkalmatlan volt a paraszti munkavégzésre, vagy nem tudott idejében 

férjhez menni.
245

 (26. fotó) 

 

 A fenti változások és új lehetőségek hatására a kiskőrösi viseletben számos olyan 

jellemző figyelhető meg, amelyek egyértelműen a polgári divat követéséről tanúskodnak. 

A gyári díszítmények és alapanyagok a szükségesnél nagyobb mértékű használatának, a 

polgárság körében kedvelt, íves szabású blúzok és bélelt kabátok elterjedésének, a 

koszorúba tűzött hajfonatoknak, a harisnya és a pántos cipő elterjedésének, a posztóöltözet 

kizárólagossá válásának a férfi viseletben mind-mind megvannak az előképei a felsőbb 
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társadalmi osztályok öltözködésében. Ezek 20–30 éves késéssel ugyan, de teljesen 

megújították a kiskőrösi viseletet.  

A népviseletben is egyre nagyobb szerepet kapó külsőségek a ruhadarabok számának 

emelése, az egyre nagyobb anyagbőség, a színes ruhaanyagok mellett a gyári csipkék, 

szalagok, gyöngyök felhasználásával valósultak meg, amelyek megjelenése az 1860–70-es 

évekre tehető. A közeli Kalocsáról szóló leírás szerint „…bolti csipke vagy cakni díszítette 

a vánkusokat, sík meg pántlika a pruszlit és kötőt”.
246

 Egy másik, 1882-es adat szerint 

ekkor elterjedt volt az Alföldön a kendő, a virágos selyemkendő, a szövet pruszlik, az 

ezüstös, aranyos sík, a tarka szoknya, a csipkés aljú kötény, a selyemszoknya, a harisnya, a 

magas sarkú cipő, a különféle szalagok, végül az üveg gyöngysor.
247

  

A felsőbb társadalmi körök divatváltozásának hatására, illetve az egyház előírására új 

színek is beépültek a paraszti használatba. A 19. század derekától kialakultak a tájakra, 

településekre jellemző új stílusú, a színkészlet szinte minden elemét – hófehér, piros, 

vörös, zöld, kék, rózsaszín, lila, barna, fekete – felhasználó cifra, sok esetben harsány, új 

stílusú paraszti öltözetek. A Palotay Gertrúd által „újabb fajta népviseletek” terminussal 

jelölt második stílus darabjai alkalmasak arra, hogy esztétikai minőséget hordozzanak. 

Segítségükkel a viselők, főként a lányok és fiatalasszonyok saját testük kismértékű 

korrigálásával a közösség szépségideáljához válhattak hasonlóvá. A nagy anyagbőség 

lehetővé tette, hogy egyes testrészeket (pl. csípő, far) színekkel, díszítéssel, szabással, 

ráncolással túlzottan hangsúlyozzanak, illetve (pl. has, mell) elszorítsanak, nem létezőnek 

tűntessék föl.
248

 Kialakult az egész Alföldre jellemző bőszoknyás viseleti forma.  

Az 1910-es években a kiskőrösi szoknyák hosszabbak voltak, csaknem bokáig értek, ami 

mögött polgári-biedermeier hatást feltételezhetünk. (2. fotó) Ezekből ünnepnapon akár 

húszat is felkötöttek a fiatalok a derekukra. A Kiskőrös és Járása című hetilapban 1917-ben 

a következőt olvashatjuk: „Csinos, szemrevaló fiatal menyecske Zsuzsika. Mikor 

ünnepnapon kiöltözik, s magára szedi kőrösi szokás szerint mind a 15–20 darab, zörgősre 

keményített szoknyáját…” 
249

  

 Ekkor még nem léteztek a sonkaujjú, galléros vagy nyakfodorral ellátott 

blúzféleségek, ingváll fölé nyáron pruszlikot, télen és ünnepi alkalommal szűk ujjú blúzt 

vettek, amelyre elől keresztezett, majd hátul, a derékon megkötött rojtos selyem, berliner, 
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vagy gyapjúkendő került. A kendő alatti rész díszítetlen volt, csupán a kézelőjén jelent 

meg keskeny csipke, nyakára széles fodrot varrtak. (5., 7. fotó) 

 A századfordulón váltak divatossá a vastagabb, bélelt, őszi-téli ujjasok, amelyek 

szabásukban az 1880-90-es évek polgári divatját tükrözték.
250

 A kacabajkát íves, puffos 

ujjal, karcsúsított derékrésszel, loknis aljjal varrták, gazdagon díszítették bársonyszalaggal, 

gyönggyel, csipkével.  

 

 A férfi viselet korábban polgárosult, mint a női, és attól lényegesen szegényesebbek 

voltak a kifejezési lehetőségei. Míg a kendervászonból készült darabokat a lányok és az 

asszonyok általában meg tudták varrni, addig a posztóruhákat és ujjasokat már szabók 

készítették. Magyarországon 1870 körül minden faluban működött szabó, különösen a 

Duna és a Tisza mentén lévő településeken.
251

 Kiskőrösön ekkor 17 szabómester dolgozott. 

A subát és a szűrt készítő mesterek száma azonban jelentősen lecsökkent. Míg 1815-ben 1 

tímárt és 18 szűcsöt írtak össze, addig korszakunkban csupán 8 szűcs és 1 szűrszabó 

működött. A bőr- és szűrruhák jelentősége és presztízse korszakunk végére csökkent, 

helyüket a mellény alatt viselt férfi ujjasok (férfi halena) és a posztóöltözetek vették át. A 

századfordulón az ing ujja szűkebbé vált, a vállrészről eltűntek a ráncok, a nyakrésznél 

megjelent a gallér. Az ünnepnapon használt ingeket fernyés kivarrás és sling díszítette, 

majd a gombház mellé piék kerültek mindkét oldalra.  

 

 A lábviselet megváltozása ugyancsak erre az időszakra tehető. A harisnya általánossá 

válása, a csizma mellett a nyári, ünnepi alkalmakra viselt cipő elterjedése azonban nem 

zárta ki a mezítláb járás általánosságát, ami még a 20. század első harmadában sem volt 

ritkaság. A csizmadiák számának emelkedése a csizma használatának általánosságáról 

tájékoztat, míg a cipészek (8 mester) megjelenése a polgári ízlést tükröző női és férfi 

félcipők terjedését igazolja.   

 Ugyancsak polgári hatást tükröz a lányok hátul két ágba font, majd a fejtetőt 

keretező, koszorúba hajlított fonata, ami Kecelen, Kalocsán és a Sárközben is jellemző 

volt.
252

 

 A ruhatárak, különösen a nőké jelentősen kibővültek. Míg korábban a fehér öltözet 

munka- és az ünnepi ruha is volt egyszerre, addig időszakunkban volt mód a 
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differenciálásra, vagyis az otthonra és a munkára viselt, a jövő-menő, és az ünnepi ruhák 

elkülönülésére. 

 De nemcsak a viselet színesedett ki. A parasztházak füstmentesítése megteremtette a 

lehetőségét a dísztextíliákat, színes, festett bútorokat, dísztárgyakat, szinte sosem használt, 

magasra vetett ágyakat magába foglaló tisztaszoba, vagy parádés szoba létrejöttének.
253

 A 

drága kelméből varrt ünnepi viseletek a tisztaszobában a kemence mellé felakasztva, illetve 

az itt lévő kelengyés- vagy menyasszonyi ládában,
254

 majd a fiókos sublótban, végül a 

szekrényben kaptak helyet.  

 Összefoglalva elmondható, hogy a kiskőrösi viselet az 1880-as évektől a 

századfordulóig, illetve az első világháborúig tartó időszakban közelít a környező 

települések öltözködési szokásaihoz, ugyanakkor el is különül, kialakul egyéni jellege. 

Ettől kezdve alföldi, paraszt-polgári viselettípusként határozhatjuk meg. Noha 

alapanyagában, díszítményeiben, formájában sok hasonlóság köti a közvetlen 

környezetéhez, egyedisége mégis szembetűnő.   

Az anyagi lehetőségek javulása, és az öntudatos paraszti réteg kialakulása hatással volt a 

viseletváltozás felgyorsulására. A ruházat változásában kettős igény figyelhető meg. A 

parasztság egyfelől a magasabb rétegek ruházatához kívánt közelíteni, de öltözködési 

rendszerében jellegzetesen paraszti ízlést jelenített meg. Törekedett arra, hogy az új 

alapanyagok és szabásformák birtokában is elkülönüljön az úri osztálytól, a 

tisztségviselőktől és az iparosságtól. Ugyanakkor a saját társadalmi osztályán belül is tetten 

érhető volt a differenciálódás. A vagyonos öltözetével is elkülönülni szándékozott a föld 

nélküli zsellértől és a cselédsorban élőtől.
255
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4.3. Az első világháború és az 1920-as évek változásai 

 

Az előző alfejezetben utaltunk rá, hogy a varrógépek már a századfordulón 

elterjedtek, ám önmagában ez a tény még nem vezetett a parasztság öltözetének szerkezeti 

változásához. Ehhez ugyanis a legújabb divat ismerete és varrónői tapasztalat is kellett.
256

 

A városi divatot értő, a divatlapokat ismerő varrónőkből országosan nem volt hiány, hiszen 

a század elején sorra alakult háziipari szövetkezetek sokukat foglalkoztatták.
257

 Kiskőrösön 

már az 1920–1930-as évektől tartottak varrótanfolyamokat.  

 Később azonban nemcsak a tanult, hanem a parasztvarrónők, a sókinyák is szert 

tettek bizonyos fokig a szakmai ismeretekre. Munkájuk során a szoknyák, ingvállak nem, 

csupán a blúzfélék változtak meg. Az 1910-es évekig a női blúz dereka csípőig ért, 

ránctalan, szűk ujjú volt. Erre utal a testhönálló, testhözálló elnevezés. A fölötte viselt 

rojtos selyemkendő lekerülésével egyidőben olyan üres felület – eleje, ujjai, gombház – 

keletkezett a blúzokon, amikre szinte kívánkozott a csipke, a fodor, vagy a kivarrás.  

 Az első világháború után módosult a blúz szabása, a felsőtestre íves, görbe 

szabásvonalú blúzok (halenka) kerültek, amelyek a polgárosodás fokmérőjeként is 

értékelhetők.
258

 A zámedlis halenkák szorosan a testre simultak, a derékrész alatt viszont 

kibővültek, számos szoknyának helyet adva. A vállrészhez több anyagot használtak fel, így 

az magasan állt, amit jellemzően sonkaujjnak neveztek. Gallér nélkül készültek, elől 

gombbal vagy patenttal csukódtak. Elterjedésükkel az ingváll alsóruhává, a pruszlik 

használata szórványossá vált.
259

 (15., 27. fotó) 

A fotók tanulsága szerint az 1920–30-as években a női öltözködésnek volt egy olyan 

rövid időszaka, amikor övvel fogták össze a szoknyán kívül viselt blúz derekát. Ez a divat 

azonban nem tartott sokáig, a kieresztős halenkák megjelenésével egyidejűleg eltűnt. (4., 

14., 15., 18. fotó) A szoknyán kívül hordott, övvel leszorított blúzviseletre a sárközi 

falvakban, a Tolna megyei Sióagárdon, és Kalocsán találunk példát.
260

  

A kiskőrösi viselet akkor közelítette meg legjobban a polgári öltözetet, amikor az 

1930-as évektől oblekokat varrattak, azaz a szoknya és a halenka, nem ritkán a kötő és a 

                                                 
256

 Flórián Mária 2010b 170. 
257

 Már az 1860-as évektől elérhető volt a Honderű, a Divat-Salon, a Pesti Hölgy, majd a Pesti Bazár, 

amelyek a párizsi, berlini, bécsi divatot közvetítették. Flórián Mária 2010b 176-177. 
258

 Flórián Mária 2010b 176. 
259

 A blúzok megjelenésével a korábbi látható, díszített, az ingváll fölött viselt pruszlikot csak szoptató anyák 

és teltebb, nagymellű asszonyok használták a halenka alatt. 
260

 Fél Edit 1991. 28. 



76 

 

hozzá tartozó fejkendő is – a kosztümök mintájára – ugyanabból az anyagból készült. (19. 

fotó)  

Az előző korszakban divatos kacabajkákat az 1920-as években a szintén bélelt, 

műszőrme perzsa- és plüsskabátok váltottak föl, amelyek hasonló szabással, de vastagabb 

anyagból készültek. Megvarrásuk egyértelműen specialista feladata lett. 

 Az 1920-as évek második felétől egyre színesebbé váltak a hímzések, és egyre 

nagyobb felületet, a főkötőt, a nyári blúzokat, és a kötényeket is díszítették. A varráshoz a 

színskála minden elemét felhasználták a kiskőrösiek, egy-egy motívumon belül 

ugyanannak a színnek több árnyalatát is alkalmazták. Az 1940-es években népszerűvé vált 

ombré, vagyis árnyalatos fonalak megjelenésével aztán a hímzés naturalisztikusabbá és 

még színesebbé vált.
261

  

 

Míg a női viselet az első világháború után kezdett el kiszínesedni, felvirágozni, addig 

a férfiöltözetben bizonyos fokú hanyatlás, szegényedés is tapasztalható.
262

 Ugyan a pazar 

díszítésű bársonyhalenát a két világháború között is viselték, a legények és az újházasok 

ünnepi viselete csak a világháborúig volt feltűnően díszes. (3., 96. fotó) A két világháború 

között kikopott a viseletrendszerből a felsőruhaként használt fehér öltözet. Helyét a 

katonaruha hatására a priccses nadrág foglalta el. (32. fotó) Előbbi csupán a legidősebbek 

ruhatárában maradt meg, illetve mezei munkák alkalmával élt tovább. A priccses 

nadrághoz még csizmát, az 1920-as években elterjedt szűk szárú pantallóhoz azonban már 

félcipőt viseltek. Mindkét nadrágtípust a zakószabású, prémgalléros vizitka egészítette ki. 

Ez az új típusú kabátféle teljesen kiszorította a szűrt. Subát azonban még 1940-es években 

is hordtak, igaz már csak a legidősebbek vették föl télen a templomba menet. (8., 31. fotó) 

A posztóból, majd a szövetből varrt öltönyök egyértelműen a városias divatot követték. 

(33. fotó)  
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4.4. Késő paraszti öltözet – az 1930–40-es évek  
 

A kiskőrösi női öltözetben végbemenet ’30-40-es évekbeli változások a Hofer Tamás 

által elkülönített harmadik stílusperiódushoz, a késő paraszti öltözetekhez, más terminussal 

legújabb stílushoz kapcsolhatók.
263

 A 20. század közepén országszerte megfigyelhető 

jelenség volt, hogy a 19. századi színpompás népművészet a letisztultabb kispolgári 

ízléshez kezdett el közeledni. Az egyszerűsödő viseletek közül mintegy szigetszerűen 

kiváltak azok a területek, amelyek a paraszti gazdálkodás országos válsága ellenére egyes 

növényfajok termesztésével fenn tudták tartani a jómódot. Hofer megállapítása szerint 

ennek a legújabb stílusnak jellemzője volt a viseleti darabokat és a ház textíliáit díszítő 

hímzés, amely azonban az előrajzolt minták és az ízlésváltozás következtében a korábbi 

időszakhoz mérve lazább, erőtlenebb, kevésbé eleven.
264

  

Ehhez a csoporthoz sorolható a Galga folyó partján fekvő Bag viselete is, mint ahogy 

azt Horváth Terézia megállapítja: „Az itteni parasztlányok és- asszonyok a XX. század 

elején még meglehetősen jellegtelen és színtelen viseletben, javarészt kékfestő kelmében 

jártak. A legtöbb magyar népviselet ekkor már túljutott a legszínesebb, virágzó korszakán. 

A galgamenti viseletek (Bag, Hévízgyörk és Tura községben) viszont az 1930-as és 1940-

es évekre érték el virágkorukat, kiszínesedésüket.”
265

  

A kiskőrösit azok közé a viseletes területek mellé (palóc, sárközi, matyó) sorolhatjuk, 

amelyek a népművészet késői parasztos virágzása idején nyerték el sajátos karakterüket.
266

 

Ezekről a falvakról Hofer Tamás és Fél Edit a következőképpen ír: „Mindezeket a 

községeket egy viszonylag késői gazdasági differenciálódás emelte ki a környező tájak 

paraszti átlagából és kertkultúrájuk, zöldségtermesztésük révén tette egyben gazdagabbá is 

környezetüknél.”
267

  

A kiskőrösi a 20. század elején indult fejlődésnek, de csak a két világháború között 

nyerte el kidolgozott jelentésrendszerét.
268

 Paradox módon a legdíszesebb, leggazdagabb 

változatát éppen akkor hordták, amikor a legtöbb család tönkrement, sokan teljesen 

elszegényedtek.
269

 Ennek hatására a 20. század közepén a fiatalok tömegesen hagyták el a 
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viseletüket, hogy munkába tudjanak állni. Csak az 50–60 éves korosztály ragaszkodott 

hozzá, viselte haláláig.  

Időszakunkban újabb változás következett be a női sziluettben. Az addig is a vaskos 

alakot hangsúlyozó öltözet most még jobban kiemelte a csípőt és a fart, vastagította a lábat, 

leszorította, hangsúlytalanná tette a hasat és a mellet, a figyelmet az egyre pompázatosabb 

fejviseletre irányítva. A féllábszárig érő szoknyák tovább rövidültek, de a térdet továbbra is 

betakarták; az alsószoknyák száma megnőtt. A kiskőrösi fiatalok közt ekkor vált igazán 

divatossá a műfar. A sok keményített alsó- és a gazdagon ráncolt felsőszoknya, valamint a 

pendelyre kötött farpárna a csípőt a valóságosnál jóval szélesebbnek mutatta, ugyanakkor a 

szoknyákat elől simára hagyták, így a has lapos, a derék karcsú maradhatott. A többféle 

szabású blúz kiemelte a vállat, ugyanakkor elrejtette a melleket és a derekat. (16., 20. fotó) 

A divat- és az országos viseletváltozási folyamatokhoz igazodva polgári hatásra mind 

gyakrabban jelentek meg a fehér menyasszonyi öltözetek a korábban általános fekete ruha 

helyett. (54., 55. fotó) Az immár fiatalos, ártatlan jelentést hordozó hófehér menyasszonyi 

öltözetek ugyanúgy nagyünneplők voltak, a fejdísz segítségével töltötték be a 

menyasszonyi ruha funkcióját. Megjelenésükkel párhuzamosan az ekkorra már inkább 

gyászos és öreges jelentésű fekete a halottas ruha színévé vált, így rendszerint a fekete 

esküvői ruhájukban ravatalozták fel azokat az idős asszonyokat, akiknek lánykorukban a 

fekete még az ünnepélyességet jelölte.  

A hófehér öltözetet konfirmációra kapták meg a lányok. (38. fotó) Kezdetben vagyoni 

helyzet jelölő szerepe volt, csak a nagygazda lányoknak tellett rá, íratlan szabály szerint 

szegény lány nem állhatott fehérben oltár elé.
270

 Az 1930-as években azonban olyan 

divatossá vált, hogy egyszerűbb családok – ha nagy anyagi áldozat árán – is, de kiállították 

a fehér ruhát, nem törődve a módosak rosszallásával. Idővel változott a közösségi 

konvenció, sokkal szebbnek, ártatlanabbnak és divatosabbnak látták a fehér 

menyasszonyokat, és komornak, öregesnek ítélték a feketét. Míg a fekete ruhához vehettek 

fehér harisnyát és a nyakfodor is fehér volt, addig a tiszta fehér öltözetbe egyáltalán nem 

keveredett fekete. Nagyon ritka esetben az árva menyasszony fekete szalagot kötött a 

hajába, vagy egy-egy fekete művirágot tűzött a koszorújába.
271

  

A fehér szoknyát csak az első gyermeke megszületéséig viselhette az asszony. Utána 

átörökítette a családban, esetleg barátnőnek adta. Ha nem volt kinek továbbadni, akkor 
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lefejtette a szoknya gallérját, kiterítette, és egy díszítetlen lepedővel összevarrva a 

tisztaszoba felvetett ágyának ágytakarójaként használta tovább.  

Nem húzható éles időbeli határvonal a színváltás között. Bizonyítják ezt a régi fotók, 

amelyek között még az ’50-es években is találunk szép számmal fekete ruhás 

menyasszonyokat – az utolsó 1965-ben esküdött Kiskőrösön, akkor, amikor a viselet 

elhagyása már általános jelenségnek mondható.
272

 (56. fotó)  

 Az 1940-es években újabb darabokkal gyarapodott a ruhatár. Divatba jöttek a 

gyapjúfonalból kötött szvetterek és pruszlikok, az öltözet kisméretű táskával egészült ki, 

amiben ott lapult a pénztárca (buksza), és egyre gyakrabban vittek magukkal esernyőt is. 

 A fejviseletben addig nem látott pompa, színek és alapanyagok tobzódása figyelhető 

meg. A főkötők ekkor voltak a legpompásabbak. A kirakott főkötők addig is gazdag 

díszítménye újabb típusúakkal, apró tükrökkel, csiszolt üveggyöngyökkel, brilliánsokkal 

egészült ki. A leghíresebb kiskőrösi koszorúkészítő asszony, Sziráczki Istvánné Gyalog 

Mária is ebben az időszakban magasította meg az addig is feltűnő menyasszonyi 

koszorút.
273

 

 

 A hímzések is sokkal élénkebbek, feltűnőbbek lettek, divatba jött kalocsait hímezni, 

és azzal díszíteni a házakat. A jelenség mögött Kalocsa és szállásai földrajzi közelsége 

mellett valószínűleg a Gyöngyösbokréta is állhat.
274

 E mozgalom útján vált ugyanis a 

kalocsai népművészet, azon belül a hímzés országos, majd nemzetközi hírűvé.
275

 A 

szállások népe és Kiskőrös között meglévő kulturális kapcsolatokról később szólunk.   

 

 A 20. század első harmadában belső differenciálódás is megfigyelhető a kiskőrösiek 

viseletében.  A dolgos családok régtől fogva törekedtek arra, hogy a lehetőségeikhez minél 

nagyobb földterületet birtokoljanak vagy béreljenek a várost körülvevő pusztákon. Ezeken 

a területeken eleinte csak ideiglenesen tartózkodtak, majd a tanyák sűrűsödésével az ott 

töltött idő mind hosszabb, szezonális lett, végül teljesen kiköltöztek a szállásra. Sok család 

eladta vagy gyermekeikre hagyta a városi házat. Ahol a családban maradt az épület, ott az 

idősödő szülők a vasárnapi istentisztelet előtt és után ott öltöztek át. Nem egy olyan esetről 
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tudunk, amikor a fiatal, még munkabíró családtagok költöztek ki a tanyára, az idősek a 

városi házban éltek tovább, és télvíz idején innen jártak az unokák iskolába. 

Néhány évtized alatt különbségek mutatkoztak a kiköltözöttek és a városiak ruházatában. 

Utóbbiak állandó kapcsolatban voltak az újításokat, új ízlést közvetítő boltokkal, magával 

a divattal, így öltözékük egyre inkább polgárosult, jellegzetes városias forma alakult ki.
276

 

Ezzel szemben a tanyasiaké lassabban fejlődött, konzerválta a régebbi divatot, idővel 

parasztosnak számított a városihoz képest.
277
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4.5. Megtartás vagy elhagyás – az 1950–1960-as évek 

 

A 20. század közepe gazdasági-társadalmi viszonyai mellett megjelenő kulturális- és 

értékválság válaszút elé állította a viseletet hordó kiskőrösi evangélikus parasztlányokat- és 

asszonyokat.
278

 A közösség nagy része nem tudott rugalmasan reagálni az élet- és 

szemléletmódbeli változásokra, a női munkavállalással többé nem volt összeegyeztethető a 

nagy gonddal őrzött viselet. Szemiotikai rendszere kiüresedett, nem tudta betölteni korábbi 

faladatát. A családok tudatos döntéssel ekkor határoztak arról, hogy kitartanak-e a régi 

öltözködési hagyományok mellett, vagy iparososan járnak tovább, melynek következtében 

az 1950-es években megszakadt a hagyományos öltözködés láncolata.  

 A kivetkőzés, kiöltözés, viseletelhagyás, átöltözés terminussal jelölt folyamat 

tulajdonképpen a 18. századtól induló, a 19. század derekán bővülő, kiszínesedő, a felsőbb 

rétegek újításait és a gyáripar termékeit egyre gyakrabban beépítő paraszti öltözet nagy 

ívének lezárása. Olyan, az egyént és a társadalmat érintő változások húzódnak meg 

mögötte, amelyekhez a közösség már nem tud idomulni.   

Gáborján Alice hívta fel a figyelmet arra, hogy a kivetkőzés paradox módon a népviseletek 

19. századi virágzásával kezdődött el.
279

 Az akkor meginduló polgárosodásra ugyanis 

kétféleképpen reagáltak a paraszti közösségek. Az egyik út a viselet kiszínesedése, 

kivirágzása, a díszes, drágább anyagok beépítése volt, a másik pedig a viselet teljes 

elhagyása.
280

 Előbbi a paraszti öntudat megerősítését, utóbbi a tőle való teljes elfordulást és 

a városi, polgári életmód követését jelentette.  

 A népviselet elhagyásának három korszakát különbözteti meg a szakirodalom: az 

első az 1920-30-as évek, a második az 1950-es, az utolsó az 1960-as évek időszaka.
281

 

Kiskőrösön az első periódusban és az azt követő évtizedben még csak az öltözködési 

rendszer nagyfokú változásáról, bővüléséről beszélhetünk, sőt, éppen ekkor teljesedett ki, 

ekkor érte el leglátványosabb alakját, leggazdagabb szemiotikai rendszerét. A kivetkőzésre 

egy generáció múlva, az 1950-es évek végén és az 1960-as években került sor. A folyamat 

kizárólag a nőket érintette, hiszen a náluk jóval mobilabb férfiak ruházata a katonaság, 

illetve a városi munkavállalás hatására már az első világháború idején polgárosult. 
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 A szakirodalom a kivetkőzést általában egy lassú folyamatnak írja le, amibe az is 

belefér, hogy a viselő alkalmanként visszaöltözik, és lassan fordítja el a ruházatát. Fél Edit 

a következőket írja a Martosról: „A viseletet nem egyszerre, hanem apránként fordítják el, 

a szegényeknek évek kellenek, míg át tudnak öltözni. Először a fejviseletet, aztán a 

felsőtesten viselt ruhákat hagyják el, legutoljára a szoknya marad a köténnyel. A pendel és 

a csizma mindvégig megmarad.”
282

 Fülemile Ágnes egészen másban látja elhagyásának 

okait. „Az 1950-es évek a paraszti viselet történetében kritikus időszak. Az 1945-1948 

közötti időszak, a háború utáni gazdasági helyzet, a tárgyi anyag pusztulása, a pénz és 

anyaghiány, bár létező problémák, mégsem kiváltói vagy elsődleges okai a 

kivetkőzésnek.”
283

 Rávilágít, hogy ha ebben az időszakban valahol megtörténik a 

kivetkőzés, akkor az a már a háború előtt megindult folyamat folytatása.
284

 Továbbá nem 

ért egyet Gáborján Alice azon állításával sem, hogy a kivetkőzés a „gyári anyagok teljes 

győzelmét”, az egyenes szabásvonalakat felváltó görbe szabásvonalakat, a tompa színek és 

a cipő használatát jelentené, és a változás egy hosszú, lassú folyamat, melynek első fázisa a 

lábviselet, utolsó a fejviselet megváltozása.
285

 Szerinte nem folyamatról, hanem egy 

tudatos, radikális döntésről van szó, ami az öltözetegyüttes egészét érinti,
286

 és ami 

egyértelműen a megváltozott életforma, a nők munkába állása, a tsz-szervezés, az ipari 

városokban vállalt munka folyománya.
287

 

A kivetkőzésnek korosztályonként és a viseletdarabok elhagyásában is különböző 

fázisai vannak. A legtöbb esetben a mobilabb, városba vagy távoli településre eljáró férfiak 

kezdték meg, akik egyben a polgári kultúra közvetítői is voltak. Több olyan leírás is van, 

ahol a kivetkőzés kezdeményezőjeként a legszegényebb réteget, a summás- vagy részes 

munkára elszegődő fiatalokat nevezi meg a szerző, mint az új divat és az újítások 

bevezetői.
288

 Legelőször az iparosok kezdenek el polgári mintára öltözködni, később a 

feleségük is kivetkőzik, és a gyerekeiket is divatosan járatják, majd a földművelő 

parasztság következik. Életkor tekintetében a férfiakat követik a kislányok, majd a 

nagylányok és a menyecskék. Azoknál a módosabb családoknál, ahol össze tudták állítani 

kelengyét, a lányok menyecske- és asszonykorukban is viseletben maradtak. A legtovább a 
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középkorú és az idős asszonyok, vagy az idős férfiak ragaszkodtak hozzá. Ők azonban már 

nem újítottak, nem vettek új darabokat, elhordták a régieket.  

A kizárólag visszaemlékezésre, egyéni életutakra épülő kutatásunk során
289

 a 

következő kérdésekre kerestük a választ. Időben mikorra tehető a kivetkőzés Kiskőrösön? 

A férfiak vagy a nők öltöztek-e át először? Milyen okok húzódtak meg mögötte? Mely 

korosztály és társadalmi réteg szakított elsőként a generációkra visszanyúló öltözködési 

renddel? Milyen volt a kivetkőzött egyén családon belüli, majd tágabban közösségi 

megítélése a hagyomány megtörése után? Jelentett-e visszatartó erőt a család, és ha igen, 

akkor annak melyik tagja? Melyek voltak a viseletmegtartás okai? Végül: Hogyan 

viszonyultak a kivetkőzöttek az egyre inkább kisebbségbe kerülő hagyományőrzőkhöz?
290

 

Noha az 1920–1930-as évek a kiteljesedés időszakaként határozható meg, ugyanakkor a 

kivetkőzés gondolata is – igaz, még csak szórványosan – ekkor fogalmazódott meg.
291

 

Ezután azonban – mint azt az alábbi adatok is bizonyítják – alig egy emberöltő múlva, 

rendkívül gyorsan és nagy számban megtörtént a viselet elhagyása. Az 1930-as években a 

konfirmáló 84 lány közül még csak 8-at öltöztettek föl iparososan, 76 bőszoknyát kapott; 

1954 tavaszán 64 lány közül már csak hárman öltöztek viseletbe az istentiszteleten, a 

többiek polgári ruhát öltöttek. Egy 1957-es adat szerint a 99 konfirmálóból 97 volt lány, de 

csak egy volt szalagban, vagyis egyetlen lánynak varrattak hófehér bőszoknyát. Őt Dr. 

Murányi László lelkész elveszett juhnak titulálta, utalva ezzel a viselet és a polgári ruházat 

fiatal korosztályra jellemző megfordult arányára.
292

 Ezek alapján helytálló az adatközlők 

folyamatra használt futótűz, lavinaszerű, máról holnapra megfogalmazása, hiszen a 

kivetkőzés rendkívül gyorsan végbement, és ha nem is volt teljes körű, egyetlen családot 

sem hagyott érintetlenül. 

 A fiatal férfiak Kiskőrösön is hamarabb levetették a viseletet, már az első 

világháború után jellemző volt a posztó- vagy bársonyöltözet. Az újítást azonban az ő 

esetükben is nehezen fogadta a közösség. „Amikor Pista bátyámmal (az 1940-es évek 

legelején) vettünk svájci sapkát, (…) mentünk a kocsin, az asszonyok nagyon megnéztek 

minket. (…) Amikor kezdődött ez a kettős, a paraszt és az iparos közti ruházkodás, úgy 

1937–38-ban, (…) a bátyám Pestről hozott szürke szövetet. Nekem is, neki is, a papának is. 
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Húsvétra, amikor már kicsit jobb volt az idő, nem kellett nagykabát. Egysoros öltönyt 

varrattunk belőle. Mentünk a templomba a szürke ruhában. És jöttek a reggeli tót 

istentiszteletről az asszonyok,
293

 mi meg mentünk a tízesre. Akkor az asszonyok sususu, 

sususu. A sarkon lakott az Ambrús néni, megállít, „Janko, ti kces pám bity? Jankó, talán úr 

akarsz lenni”? – kiabálta. Így kezdődött. És az az érdekes, hogy öt év múlva ennek az 

Ambrús mamókának a lányai már azt se tudják, hogy mit vegyenek föl. Öt év múlva. (…) 

Amikor a bátyámmal levetettük a fehér nadrágot és klottgatyát vettünk, szegény mama 

sírt.”
294

 

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért nem volt képes megújulni a ruházat, hiszen a 

korábbi időszakokban mindennemű változást – a hagyomány adta kereteken belül és a 

közösség ízlésének megfelelően – kezelni tudott, legyen az anyaghiány, új elem, új forma, 

új divat megjelenése.  A fő ok az lehetett, hogy az 1950-es években megbomlott az addig 

többé-kevésbé egységes parasztság kulturális rendszere. A ruházat elhagyása csak egy, 

igaz, a leglátványosabb kivetülése egy teljesen újfajta életmódnak, életfelfogásnak, melyet 

jobbára a fiatal, még házasság előtt álló korosztály képviselt.  

A kiváltó okok főként a városiasodásban és a II. világháború utáni általános szegénységben 

keresendőek. Ezekhez járult hozzá a nők szerepének családon belüli megváltozása; a 

szakszövetkezetekben, az állami gazdaságban, a helyi gyárakban és a vendéglátásban való 

munkavállalása; a lányok magasabb iskolázottsága.  

Azzal, hogy a lányok már nemcsak a hímzéssel foglalkozhattak, hanem munkahelyük volt, 

önálló pénzkeresővé váltak, volt bátorságuk és anyagi lehetőségük is a hagyománnyal való 

szakításhoz. Jobbára az 1960-as évektől fogva jártak el dolgozni. Sokan Pestre mentek 

eladónak vagy pincérnőnek. Őket gyakran lenézték, úgy gondolták, hogy a nehéz paraszti 

munkával ellentétben könnyű munkát és könnyelmű életet választottak.  De a helyi 

vendéglőkben, presszókban, még a patinás Szarvas fogadóban dolgozó felszolgálók 

megítélése is egyértelműen negatív volt.  

Néhány év múlva, az 1960–70-es évek fordulóján azonban már természetes volt, ha 

egy nőnek munkahelye volt. Aki vendéglátóiparban, kereskedelemben, varrodában, 

gyárban, szakszövetkezetben, a borkombinátban, az állami gazdaságban, vagy a sütő- és 

édesipari vállalatnál dolgozott, kénytelen volt munkaruhát, szűkruhát ölteni. Ezt egyesek 
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nehezen, fájdalmasan élték meg, míg másoknak jó eszköz volt arra, hogy felhagyjanak a 

kényelmetlen, sok törődést igénylő viselettel.   

A Kossuth utcán lévő varroda, a gatyagyár számos lánynak és fiatalasszonynak adott 

munkát. Konfekciót varrtak, a gyárban szalagrendszer működött. Eleinte volt néhány 

bőszoknyás is, akiket a többiek kigúnyoltak, kinéztek, így hamarosan kivetkőztek. 

 Az 1950-es évek elején konzervgyárat alapítottak a vasútállomástól néhány száz m-

re lévő, egykori szeszfőzde és borpince épületében. A csak bagolyvárként emlegetett 

lepusztult épületben akkor indult meg az igazi termelés, amikor 1953-ban a Kecskeméti, 

majd 1962-ben a Kalocsai Konzervgyárhoz csatolták. Néhány év alatt minden 

infrastrukturális feltétel megvalósult annak érdekében, hogy korszerű nagyüzemként 

működhessen.
295

 Rendbe hozták az épületet, az utakat, korszerű raktárt, kazánházat és 

laboratóriumot építettek, a szükséges vízmennyiségről a két saját, nagyhozamú kút 

gondoskodott. Egyes termelési fázisok azonban továbbra is kézi munkaerővel történtek. 

Ilyen volt pl., hogy a nyers őszibarackot drótkosárba rakták, és kézi erővel mártották a 

forró lúgba, kézzel hámozták és magozták a gyümölcsöt. Ezeket a feladatokat főként nők 

látták el. „Az ’50-es évek derekán még sok bőszoknyás dolgozott a konzervgyárban. 

Körbeülték a nagy kosarakat, és magozták a barackot. Voltak még ott bőruhában, a 

Barkóczi lányok is bőruhában voltak. Utána már csak iparosonan jártak oda is.”
296

 A 

szigorodó higiéniai előírások hamarosan lehetetlenné tették, hogy viseletben dolgozzanak, 

így a konzervgyári nők a munkában szinte azonnal elhagyták a bőszoknyát, ami azt 

eredményezte, hogy rövid idő alatt ünnepekre sem öltötték föl. 

 Kiskőrösön 1960. december 27-én kezdődött, és 1961. január 21-én fejeződött be a 

mezőgazdaság nagyüzemivé való átszervezése. A szétszórt, rendezetlen szőlőültetvények 

miatt nem volt célszerű termelőszövetkezeteket létrehozni, helyette az egyéni érdekeltséget 

jobban biztosító szőlő– és gyümölcstermelő szakszövetkezeteket hoztak létre.
297

 Szintén 

1960-ban alakult meg a Kiskőrösi Állami Gazdaság kiterjedt szőlőterülettel, 

borkombináttal, állattartó teleppel, húsfeldolgozó üzemmel, takarmánybolttal. A 

nagyüzemi gazdálkodás, a nagyméretű, összefüggő ültetvények, a gépesítés, a növényvédő 

szerek használata nagymértékben eltért a hagyományostól.   

                                                 
295

 Főbb termékek: gyümölcslé, gyümölcsszörp, gyümölcsíz, befőtt. N.n. 1989. 396–397. 
296

 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
297

 Az átszervezés során a lakosság 61 %-a tíz szakszövetkezetet alakított. A földdel belépett tagok száma 

2833, a tulajdonnal nem rendelkező tagok száma 5312, összesen 8145 fő volt. 
297

 A tíz szakszövetkezet 

többször egyesült és váltott nevet, míg 1977-ben létrejött az összes korábbit tömörítő Kossuth 

Mezőgazdasági Szakszövetkezet. N.n. 1989. 389., 396. 



86 

 

Ezek a tények valóban lehetetlenné tették a viselet magtartását. Ám a praktikumra, 

kényelemre, egészségügyi okokra, exogám házasságokra, az alapanyagváltásra- illetve 

hiányra való hivatkozás mögött nem valódi kiváltó okokat, hanem megváltozott 

szemléletet sejtünk, amihez a fentiek csak rárétegződtek, erősítették azt. A viselet korábban 

is kényelmetlen volt, meleg volt, drága volt, korábban is rengeteg munkával lehetett csak 

rendben tartani, tisztítani, hosszabb-rövidebb ideig tartó anyaghiány évtizedekkel ezelőtt is 

felmerült, a közösség azonban mindig talált megoldást, áthidalta a problémákat, mert meg 

akarta tartani viseletét.
298

 Amikor az 1950–60-as években nem lehetett fehér organtin és 

granadír anyagot venni, akkor a még viseletben maradók madeirából varrattak nyári, 

fiataloknak való ruhát. A hímzett szövetek helyét a Bácskából hozott borotvált bársonyok, 

a bácskai kelmék vették át. Amikor nem lehetett szép kázsmért kapni, akkor 

Csehszlovákiából hozattak, vagy maguk mentek érte, és még akkor is megvették, ha az 

anyag vékonyabb volt, és a mintája sem volt olyan tetszetős. Az 1930-as évek után már 

nem volt divat feketében esküdni, ezért fehér ruhákat varrattak, ám csak a szín és az 

alapanyag változott, az öltözet formája nem. A hagyományos öltözködési rendszer 

ellenében, illetve a kivetkőzés mellett akkor szaporodtak meg az érvek, okok, amikor a 

hagyomány, a közösségi szabályozás rendszere kezdett megbomlani.    

 Mindezek ellenére nem elhanyagolhatók a belső, emberi okok. Azon nők számára, 

akik dolgoztak, praktikusabb és kényelmesebb volt a városias öltözködés. Ráadásul a saját 

keresettel rendelkezők másfajta mentalitást is képviseltek, magukat többre tartották a 

parasztlányoknál, akik emiatt szégyellték, parasztosnak, elmaradottnak tartották a 

korábban oly nagy becsben tartott ruházatukat.  

A női feladatok bővülésével kevesebb idő jutott az öltözésre, a ruházat rendben tartására.  

Sok kislányra adott városi ruhát az az édesanya, aki maga is kivetkőzött, vagy ő ugyan még 

viseletben maradt, de lányát divatosan szerette volna járatni.  

„Akkor jobban urizált a nép. Akinek iskolába (középiskolába) járt a gyereke, az ugye 

szégyellte, ha a szülői értekezletre bőszoknyában ment az anyja.”
299

 „Azért, mert a 

gyerekei elmentek tanulni. A mi korunkbeliek nem nagyon mentek tanulni, csak a 

parasztságnak éltek. Mikor már a mi gyerekeinknek a gyerekei elmentek tanulni, akkor már 
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ugye zavarta őket, hogy paraszt, és akkor meg akarta játszani az úri szülőt.”
300

Azt 

gondolták, hogy aki iparososan jár, az többet tud, mint a paraszt.”
301

 

Szintén megfigyelhető, hogy a betegek vagy a műtéten átesettek orvosi javaslatra és 

egészségügyi okokból kényszerülnek megválni a sok alsószoknyától.  

Az az asszony, aki másik településre vagy iparoshoz ment feleségül, szintén kivetkőzött. 

Onnantól kezdve, hogy a praktikumra, kényelemre hivatkozva sok asszony otthoni vagy 

szőlőmunkához iparososan volt, és csak a külvilág számára, piacra, boltba, ünnepre, 

templomba, lakodalomba öltözött föl, a viselet sorsa megpecsételődött. Szintén erre a 

visszás helyzetre példa, hogy az 1950-es évektől mind gyakrabban előfordult, hogy a 

menyasszony a bőszoknyához nem a hagyományos kiskőrösi művirág koszorút tette a 

fejére, hanem fátyolban esküdött.
302

 Korábban ez elképzelhetetlen lett volna.  

 Az egyén életében két olyan esemény volt, amikor eldőlt későbbi öltözködésének 

sorsa.  A lányok a konfirmációra, 12–14 éves korukban kaptak először szoknyát, vagyis 

viseletet az addig hordott zobony helyett. Akit ekkor beöltöztettek, az évekig, általában 

menyecske korában is viseletben maradt. Ám aki ekkor szűkruhát kapott, az már soha nem 

járt viseletben.  

A másik vízválasztó a házasságkötés és a menyecskekor volt. A bőszoknyás lányok 

általában viseletben mentek férjhez, majd az első gyermekük születése után öltöztek át.  A 

legtöbben a férjük nyomatékos kérésének engedelmeskedtek. „Azt mondta, hogy 

parasztruhában nem mehetek el vele még a templomba se.”
303

  

A legtöbb családban a fiatalasszonyok két értékrend határára kerültek. A szülők és az 

idősebb generáció ragaszkodott a hagyományokhoz, másrészről viszont ott volt a férj, aki a 

haladóbb szellemiséget képviselve megkövetelte a váltást. De nemcsak a férjek, hanem az 

udvarlók is szorgalmazták a viseletelhagyást. Míg a kivetkőzési hullám kezdetén a 

legények nehezen fogadták el a lányok döntését, úgy érezték, hogy azok meggyalázták a 

bőruhát, és a vasárnapi sétán nem kérték föl a szűkruhásokat,
304

 addig pár év múlva már 

nem álltak szóba parasztlánnyal,
305

 lenézték a bőruhásokat, iparos vagy hivatalnok estén a 

rang nem engedte a bőszoknyát.
306

 A szűkruhások hamarosan kapósabban lettek.
307

 

„Amikor én legény voltam (1939–40), akkor még bőruhás lányoknak kezdtem el udvarolni. 
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Akkor még sokan voltak. Szépek voltak, de nekem a szűkruhások tetszettek. A feleségem is 

szűkruhás volt 16 évesen, amikor udvaroltam neki.”
308

 

„Amikor én tanuló voltam 16 éves koromban (1959), akkor már a vidéki parasztlányok is 

olyan menők voltak. Nem lehetett megkülönböztetni, hogy városi-e vagy falusi. Igyekeztek 

követni a divatot, és akkor egymást vonzották, hogy na, milyen jól áll rajtad ez a szűkruha, 

és akkor eltanulták egymástól. (…) Az, hogy kivetkőztek, vagy ruhát váltottak, szerintem 

egy okos gondolat volt. (…) A mama
309

 (anyósa) most is bőruhában jár. Szívesen 

elfogadom, tetszik, sőt, hordom is össze-vissza, a múzeumba, meg a piacra, meg 

templomba. Nem szégyellem, hogy bőszoknyás, ez természetes, szép dolog.”
310

 

„Az úgy volt, hogy a háború után kettévált a fiatalság. A bőszoknyásokat a parasztfiúk 

szórakoztatták, az iparosoknak meg olyan legények udvaroltak, akiknek munkahelyük volt. 

Aki kivetkőzött, azt olyan fiú szórakoztatta, akinek már állása volt. Külön voltak a bálak is.  

Volt a Gazdakör, oda a parasztok jártak, meg volt az Iparos Kör, oda az urak.”
311

 

 A kivetkőzők általában a 30 év alatti menyecskék voltak. Aki e fölött is viseletben 

maradt, az az esetek többségében soha nem vált meg tőle, nem keresett okot, alkalmat rá, 

nem panaszkodott a kényelmetlensége miatt, vagy azért, mert sok vele a munka. Aki benne 

maradt, „az szerette, a világért sem vált volna meg tőle”.
312

 „Így szoktuk meg, ez a 

természetes, de nem a legkényelmesebb.” – mondják. 
313

 

 Társadalmi rang, vagyon alapján a szegényebb és a gazdagabb réteg egyaránt 

fölléphetett kezdeményezőként, de a két csoportot más motiválta.  

Módosabb családoknál a divatkövetés volt az elsődleges szempont, hiszen a divatot mindig 

is a település első lányai vitték. Ők voltak azok, akiket könnyebben engedtek a szülők 

tanulni, jobban megengedhették maguknak az egész ruhatár lecserélését.  

Azoknál a családoknál, ahol summás- vagy részes munkára kényszerültek a lányok, hogy 

megkeressék a kelengyéjükhöz szükséges összeget, természetes módon támadt igény a 

kivetkőzésre, ráadásul ők voltak azok, akik távolabbi vidékek öltözködési szokásait 

megismerve az új divat és az újítások bevezetői voltak.
314

  

Ugyanakkor módosabbak kivetkőzésével a kevésbé tehetősek olcsóbban juthattak hozzá a 

használt ruhákhoz, így – ha rövid időre is – tovább éltették a viseletet.  
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A fentiekből rögtön adódik a kérdés, hogy a gazdasági okokon kívül más 

tényezőkkel is számolnunk kell-e. Lévén exogám település, Kiskőrösnek korán, már az 

1700-as évek végén is kiterjedt családi kapcsolatai voltak a környező falvakkal. A 

házassági kötelékek a későbbiekben is fontos szerepet játszottak a mezőváros kultúrájában, 

az 1950-es évektől pedig fokozottan érvényesültek. Ha más településre ment a lány férjhez, 

akkor elhagyta a saját ruháját, de nem vette át a helyi hagyományt, hanem városiasan 

öltözött.
315

 Visszaemlékezések szerint Kiskőrösön az első kivetkőző a szomszédos 

Soltvadkertre ment férjhez, és a lakodalom után nem vett föl többé bőszoknyát. Hasonló 

volt a helyzet, ha a lány iparoshoz vagy tisztségviselőhöz ment feleségül. Ilyenkor a rang 

már nem engedte a parasztruhát, a többi iparos feleséghez hasonlóan városi divat szerint 

öltözött tovább.  

 A gyűjtés során érdekes volt látni, hogy melyik családtag áll a viseletmegtartás 

hátterében. A hagyományos nemi szerepek, valamint a családfő feladatkörének 

ismeretében a kutatás elején egyértelműen arra számítottunk, hogy adatközlőim majd az 

édesapát jelölik meg annak a személynek, akinek beleszólása volt ebbe a kérdésbe. A húsz 

adatközlőből azonban csak egynél jelentett visszatartó erőt az apai szigor. „Lánykoromban 

már ki akartam vetkőzni, de édesapám nem engedte. Azt mondta, hogy már bevásároltam, 

megvannak a ruhák, most már nem lehet. Sokat ríttam miatta.”
316

 A többi család esetében 

azonban az apa szinte egyáltalán nem foglalkozott ruházkodási kérdésekkel, az az 

asszonynép, különösen az édesanya feladata és gondja volt. Ebben a kérdésben tehát az 

édesanya vette át a szabályozó szerepkört, de már ő sem parancsolhatott fiatalasszony 

lányának. „A lánynak férjhez menetele után nem parancsolt sem az apja, sem az anyja.”
317

 

„Főleg az édesanyák rosszul fogadták, próbálták tiltani.”
318

 „Velem két hónapig nem 

beszélt anyám, pedig egy házban laktunk. Úgy megharagudott. De a legfájóbb az volt, 

amikor a hajamat levágattam.”
319

 „Az idősek, főleg az édesanyák nagyon nehezen törődtek 

bele. Kiközösítették a fiatalasszonyt, volt olyan, hogy úgy megharagudtak rá, hogy nem 

hívták meg lakodalomba.”
320

 „Én nem akartam bőszoknyás lenni, ezért anyám nem 
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engedett tovább tanulni.”
321

 „Anyám nagyon akart (belőlem) bőszoknyás lányt csinálni. 14 

évesen konfirmáltam, akkor beöltöztetett.”
322

 

 Azok a lányok, akik az anyai tiltás ellenére mégis kivetkőztek, a továbbiakban nem 

számíthattak édesanyjuk segítségére az öltözködésben. „Anyám azt mondta, hogy ő nem 

vesz nekem másik ruhát, hogy ő nem fog egy panyicskával (úrinő) együtt dolgozni.”
323

”Egy 

barátnőmnek azt mondta az édesanyja, hogy ha ki akarsz vetkőzni, add el a ruháidat, akkor 

vehetsz másikat.”
324

 

Az édesanyák azon túl, hogy ösztönösen ragaszkodtak a hagyományos ruházathoz, 

tiltásukkal gazdasági érdekeket is érvényesítettek. Féltették azt a nagy értéket és a sok 

befektetett munkát, ami egy kelengye kiállításához szükséges volt. Az egész életre szóló 

házi textíliák és viseletdarabok összeállításban a lány mellett ugyanis az édesanya és a 

lánytestvérek is nagy részt vállaltak, így a lány döntése a család több tagjának erőfeszítését 

is figyelmen kívül hagyta. A paraszti mentalitással ellentétes volt, ha a menyecske nem ezt 

használta, hanem elpazarolta. 

 Az első kivetkőzőket egyértelműen negatívan ítélték meg, tettük kivívta a család, 

tágabban a közösség rosszallását.  Erre több példát tudunk a néprajzi irodalomból. 

Martoson könnyelműnek nevezték őket. „Rendes, jó lány nem fordítja el a viseletét, ha 

csak erre nincs valami fontos oka (...) Általában a könnyelműek fordítják el a 

viseletüket.”
325

 Drégelypalánkon a „kezdtek mindjobban kivedleni” kifejezést használták. 

Nógrád megyében úgy mondták, hogy „azok fordítják át a viseletet, a szegények, akik nem 

bírnak ruhát venni, mi meg bírunk.”
326

 Kiskőrösön egyenesen kurvának, úrinőnek, 

kényesnek, lepiskának
327

 tartották a lányt. Anyám azt mondta, hogy ő nem fog egy 

panyicskával (úrinő) együtt dolgozni.
328

Mi ez a slafrok rajtad? – kérdezte anyám.
329

 Az 

öregek azt mondták, hogy tak vizerás opica.
330

 „Talán árulni akarod magad, hogy a 

derekad is kilátszik?”
331

 Még a pap is megszólta őket, mert a szűkruha kiadta a lányok 

alakját. 
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A hagyománytörést kezdetben tehát minden esetben a rossz erkölcsökkel kapcsolták össze 

még akkor is, ha erre valójában egyáltalán nem volt ok. A változások mögött ugyanis a 

régi és az új értékrend feszült egymásnak, az újításra, modernizálásra való törekvés és a 

hagyomány megtartó, konzerváló erejének ellentétét látjuk. A gyermekek és a szülők 

generációja merőben más normarendszert képviselt. A paraszti közösségben, ahol a 

legtöbb dolog a külvilág szeme láttára, sőt, egyenesen a külvilág kedvéért zajlott, a család 

későbbi megítélése szempontjából lényeges kérdés volt, hogy engednek-e a lánynak, vagy 

erővel rákényszerítik saját értékrendjüket. A családok ugyanis minden esetben arra 

törekedtek, hogy fenntartsák és átörökítsék közösségen belüli presztízsüket, kivívott 

tekintélyüket. Az pedig – különösen kezdetben – nem vetett jó fényt a családra, ha a 

lányok, menyecskék nem az elvárt normarendszert követték egy olyan szembetűnő 

területen, mint az öltözködés. Ennek tudatában sok lány csak a barátnőivel összebeszélve, 

egymást védve és erősítve merte megtenni ezt a lépést.  

 Attól kezdve azonban, hogy számosan, egész korosztályok öltöztek át, a közösség 

nem ítélkezett olyan szigorúan, inkább elfogadta a tényt. „Nagy volt a szegénység, aztán 

mindenki belenyugodott. Az idősek azért megjegyezték, hogy azért szebb voltál úgy.”
332

 Az 

1960-as évek után a közösség a kivetkőzés és a viselet megtartásának tényét egyaránt 

elfogadta, ahhoz sem pozitív, sem negatív ítéletet nem társított. Nem találtunk olyan 

adatra, amit Ruitz Izabella említ a Bódva vidékről, miszerint az „1930-as évektől a viselet 

elhagyásával fogy a himbálózva járók száma. A kevés kivétel már feltűnő, de még nem 

von rosszallást maga után. A városi ruhák elterjedésével azonban nevetségessé válik. Vagy 

kevélynek tartják, vagy azt mondják rá, hogy hijján van egy küllő.”
333

 

  

 A kivetkőzés után sohasem keveredtek egy öltözeten belül a hagyományos és a 

modern elemek. Nem vettek föl például halenkát az otthonka alá, nem kötöttek kötőt 

maguk elé. „De szoknya nélkül nem tudtak meglenni, gumis szoknyát, loknis kötényt 

varrattak maguknak. A hajukat sokáig nem vágatták le, elől hullámos volt.” (66. fotó).
334

  

Napjainkban, a kutatás időszakában az a néhány idős asszony, aki még viseletben jár, 

otthon könnyít az öltözékén. A festő alá egy alsószoknyát és egy cicanadrágot vesz, vagy a 

szoknyák helyett otthonkát, felsőtestre halenkát, kötött kardigánt. A hajukat 
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hagyományosan fésülik, főkötőt, kendőt is kötnek, hiszen ha kimennek a házból, mindig 

felöltöznek az életkoruknak megfelelő, hagyományos módon. 

 

 A kivetkőzöttekkel ellentétben szép számmal voltak olyanok, akik továbbra is 

hagyományosan öltözködtek. A kivetkőzés után közvetlenül egy-egy ruhatár talán egyik 

korábbi időszakban sem volt olyan gazdag, mint a szó klasszikus értelmében vett 

hagyományőrzők esetében. A sajátjaikhoz a kivetkőzöttek ruháin kívül a déli területekről, 

a Bácskából hozott, ezért ún. bácskai ruhák is kapcsolódtak, cifrábbá, színpompásabbá 

téve az öltözködési rendszert.  

Azzal, hogy sokan kikerültek a kollektív szabályozórendszer alól, a benne maradóknak a 

merev szokások kismértékű lazítására adtak lehetőséget. Mivel a megtartó több világos, 

fiatalos ruhadarab birtokába jutott családon belüli átadás, öröklés, vásárlás során, vagy, 

mert nem kellett odaadnia fiatal lányának a cifra ruhát, az öltözet elsötétedésének időszaka 

kitolódott. Az 50-60 éves korosztály ekkor már nem vett – a mély gyásztól eltekintve – 

teljes fekete ruhát, általános lett nyáron a világos kendő, fehér halenka, fehér nyakfodor, 

téli ünnepre a sötét alapszínű, de cifra virágos bácskai oblek, gyöngyös főkötő. A régi, 

nagy odafigyelést igénylő kelmék mellett megjelentek a könnyen kezelhető, nem gyűrődő, 

a korábbiakhoz mérten olcsóbb anyagok (pl. nejlon, madeira), amelyek kényelmesebbé, 

könnyebbé tették a viseletet.  (87., 89. fotó) 

Azzal, hogy hirtelen nagy ruhamennyiség került egy nő birtokába, elhalt az igény az 

újításra, az állandó, rugalmas változtatásokra. Így végső soron csak megőrizték, 

konzerválták, és mivel nem adták át a fiatalabb generációnak, csak életben tartották a 

viseletet. Hosszú távon tehát ez az utolsó nagy felvirágzás sem tudta meggátolni, csupán 

késleltetni és a végletekig kitolni a folyamat beteljesedését, a kiskőrösi bőszoknya 

eltűnését. 

A viselet megtartása is szubjektív, tudatos döntés volt. Ezt tartották szépnek, ebben 

érezték jól magukat, el sem tudtak képzelni másfajta ruházatot. „Mi már ebben 

maradunk.” – mondogatják.
335

  

 Kiskőrösön is megfigyelhető az alkalomszerű, illetve a teljes visszaöltözés.
336

 (85., 

86. fotó) Az otthon, munkában, hétköznap viselt szűkruhát lakodalomra, egyházi és családi 

nagyünnepen az 1950-60-as években még gyakran ünnepi viseletre cserélték, napjainkban 

azonban jóval kevesebbszer fordul elő. Megfigyelhető, hogy a két öltözet teljesen 

                                                 
335

 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
336

 A visszaöltözésre Péterbencze Anikó hoz szép példát Zsámbokról.  Péterbencze Anikó1990 
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elkülönül egymástól, a viselő egészen másként viselkedik bennük, járása, tartása, egész 

valója más. Azok az asszonyok, akik levágatták hosszú hajukat, visszaöltözve kontyot 

vesznek, amit ugyan ki kell tömni, hiszen hiányzik alóla a haj, mégis így lesz teljes az 

öltözet.
337

 Sokan csak azért tartottak meg egy rend ünneplőt, mert szoknya nélkül nem 

tudtak meglenni.
338

 

A teljes visszaöltözésre kevés példa van, és azok is inkább az egészségi állapottal 

függnek össze. Egyik adatközlőm a szülés után orvosi utasításra kénytelen volt egy időre 

elhagyni a bőszoknyát, de nagyon várta, hogy ismét visszavehesse. „A férjem azt mondta, 

hogy neki ünnep lesz, ha felöltözök.”
339

 

Azok, akik az ’50-60-as években viseletben maradtak, életük végéig megtartották parasztos 

öltözetüket. Jellemző módon azonban ez csak a közép- és idősebb generációra igaz. 

Napjainkban csak a legidősebb, a nyolcvan évnél idősebb korosztály jár bőszoknyában. 

A kivetkőzés után felbomlottak az egyéni, családi ruhatárak, tudomásunk szerint nem 

volt olyan asszony, aki az összes ruháját meghagyta volna. A viseleti darabok ezután 

sajátos életet kezdtek el élni, nemcsak közösségen belül vándoroltak, gazdát cseréltek, 

hanem távolabbi területekre is eljutottak, oda, ahol még élő volt a viselet.
340

 A saját 

ruhákat a kiskőrösi hetipiacon árulták, elvitték háztól, vagy gyűjtők, tánccsoportok által 

elkerültek a városból. A ruhák eladásának első hulláma közvetlenül a kivetkőzés után 

megtörtént, hiszen az értük kapott összegből vásárolták az első szűkruhákat. A második 

hullám az 1970-80-as évekre esik, amikor a tánccsoportok, hagyományőrző együttesek 

fölvásárolták a még meglévő darabokat. A helybeliek könnyen túladtak a ruháikon, ekkor 

nem volt értékük, otthon csak útban voltak. Jobb esetben általában áron alul eladták, 

sokszor azonban egyszerűen eltüzelték. Sajnos nem egyedi jelenség, hogy a nagy becsben 

tartott, drága ruhadarabok értékét nem ismerték a viselő halála után az örökösök, így 

fillérekért odaadták, csak hogy megszabaduljanak tőlük.    

Napjainkban már annyira kevés és jó állapotú eredeti ruha van az idős asszonyok 

tulajdonában, hogy a viselet ismét felértékelődött. Ha sikerül még valakitől vásárolni, 

akkor azt csak magas áron lehet.
341

 Aki ma teljes öltözetet szeretne összeállítani, annak 

számolnia kell azzal, hogy a fiatalos, világos darabokhoz és a korábbi rangos kelmékhez 

egyszerűen lehetetlen hozzájutni. 

                                                 
337

 Kovács Sándorné szül. Gyalog Zsuzsanna (1935) közlése. 
338

 Barkóczi Jánosné szül. Aszódi Ilona (1944) közlése. 
339

 Pohankovics Istvánné szül. Rohoska Ilona (1928) közlése. 
340

 Fülemile Ágnes 1991. 60. A bácskaiak ruháit korábban a kiskőrösiek vették meg, átszabva tovább 

használták. 
341

 Egy 2014-ben elhunyt asszony bácskai ünnepi öltözetét 100 000 Ft-ért lehetne megvásárolni. 
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 A dolgozat megírásával egyidőben az egész városban mindösszesen 11 bőszoknyás 

idős asszonyt sikerült összeszámlálni. (87. fotó) Öltözködésükkel ők kuriózumnak 

számítanak, a fiatalok ugyanúgy megnézik-megcsodálják őket, mint néhány évtizeddel 

korábban az első kivetkőzőket. Az utolsó bőszoknyások – noha míg egészségük engedi, 

nem öltöznek át – néha feszélyezve, kényelmetlenül érzik magukat a ruházatuk miatt.
342

  

   

 Összefoglalva elmondható, hogy az 1950-es évek eleje az az utolsó időszak, amíg a 

funkcióját még nem vesztett viseleti rendszer meglétéről beszélhetünk Kiskőrösön. 

 

 

                                                 
342

 „Dédunokám lakodalmán csak én voltam bőruhában. Sokan megnéztek. Nem szeretem, ha fényképeznek.” 

Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. (95. fotó)  
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4.6. A kiskőrösi viselet jelene és az identitásőrzésben betöltött szerepe 

 

 A kutatás időpontjában a kiskőrösi viselet tárgyalásakor annak két csoportját kell 

elkülöníteni. Az egyik az idős, nyolcvan év fölötti korosztály viselete, a másik a 

hagyományőrző csoportok tagjainak ruhája. (83., 84. fotó) 

 A kivetkőzés után viseletben maradó, és azt azóta is megtartó asszonyok ruházatának 

fő jellemzője, hogy hiányzik belőle a szín, a pompa, elsötétedett, dísztelenné vált, a 

korábban gazdag kommunikációs feladatköre szinte teljesen eltűnt. Ez teljesen 

természetes, a viselő életkora és a ruházat közötti kapcsolatnak, valamint a 

viseletszabályok megtartásának-követésnek eredménye. A hiányérzet abból adódik, hogy a 

hagyományos öltözködési rendszer immár csonka, annak csupán az utolsó fázisa figyelhető 

meg valamelyest, a fiatalok köréből mára teljesen eltűnt színes viselet nem nyújt 

ellenpontot, kiegészítést.  (89., 95. fotó)  

 A másik csoport ugyan nagy szerepet játszik az identitás
343

 kinyilvánításában és 

őrzésében, mégsem tekinthető a viselet természetes folytatásának, éppen ezért inkább a 

jelmez vagy a fellépő ruha kifejezés illik rá még akkor is, ha jórészt eredeti 

öltözetdarabokból áll, és összeállításában, formájában, díszítésében a legtöbb kritériumnak 

megfelel. Ezeket a színpadra állított öltözeteket a Kiskőrösi Szlovák Népdalkör és 

Citerazenekar,
344

 valamint a Szivárvány Néptáncegyüttes
345

 tagjai viselik. (97., 98. fotó)  

                                                 
343

Noha a dolgozatnak nem témája a magyar és a szlovák kultúra kölcsönhatásának vizsgálata, annyit 

mindenképpen le kell szögezni, hogy a 19–20. század fordulójára a lakosság szlovák származása és 

evangélikus vallása már csak az összetartozás-tudatban játszott szerepet. Az élet minden területén megtörtént 

a magyar kultúra előretörése, egyben a szlovák akulturációja, ami a parasztság körében is csak rejtőzködő 

módon, látensen élt tovább. Bővebben: Filus Erika 2016 a 
344

A szlovák kultúra háttérbe szorulása az 1970-es évekre oly mértéket öltött, hogy az identitását még őrző 

népesség egymás után több olyan intézményt, szervezetet, csoportosulást is létrehozott, amelyek a folklórt és 

az anyagi kultúrát hivatottak életben tartani. 1972-ben megnyílt a Szlovák Tájház, 1983-ban megalakult a 

Kiskőrösi Szlovák Szervezet, 1976-ban a Szlovák Nemzetiségi Népdalkör és Citerazenekar. Az együttes 

valaha huszonhét tagot számlált, a résztvevők száma napjainkra jelentősen lecsökkent, de ami ennél is 

nagyobb probléma, hogy a tagok mindegyike hetven év fölötti, és nem történt meg a fiatalítás, az utánpótlás 

kinevelése. Pedig ők életkorukat meghazudtoló lendülettel végzik – saját bevallásuk szerint – küldetéses 

munkájukat. Gmoser Györgyné vezetésével minden vasárnap délután próbálnak, és gyakorolják a 

repertoárjukban szereplő több száz népdalt és nótát, amelyet eredeti szlovák szöveggel énekelnek. Néhány 

évvel ezelőtt még rendszeresen jártak kirándulni, viseletükkel nem kis feltűnést keltve a fürdőhelyeken. Jó 

kapcsolatot ápolnak Liptószentmiklóssal és a magyarországi szlovák települések közül Tótkomlóssal, 

Csabacsűddel, Abasárral, Dunaegyházával, Miskével és Mezőberénnyel. Az együttes aktivitását mutatja, 

hogy a tagok közül többen minden városi rendezvényen jelen vannak, újságokban, idegenforgalmi képes 

kiadványokban, rádiós és televíziós műsorokban reprezentálnak.  
345

 A zene mellett a szlovák tánchagyományt ápolja a csaknem  negyven éves Szivárvány Néptáncegyüttes. A 

tagok ugyan számon tartják gyökereiket, de már nem beszélik a nyelvet, a dalok szlovák szövege is 

problémát okoz. Mindezek ellenére a repertoárban szereplő magyarországi és szlovákiai szlovák táncokkal 

több országos és nemzetközi díjat nyert az együttes Suba Éva koreográfus vezetésével. Az együttes tagjainak 
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Előbbiek kivétel nélkül kivetkőzött, a hetvenes éveikben járó asszonyok, akik a saját, 

féltve őrzött ruháikban szerepelnek az ünnepi viseletet állítva színpadra. Ez a fiatalos, 

újmenyecske öltözet a fehér falú és cifra alapanyagaival, élénk színű, hímzett darabjaival 

nem felel meg az életkoruknak, mellőzi a paraszti viselet életkorra és színhasználatra 

vonatkozó szabályait. A féltés ellenére elkopott, elhasználódott viseletdarabokat a régi 

szabásminta alapján, de új, sokszor műszálas anyagból varrt darabokkal pótolják, 

amelyekre régi ruháról lefejtett díszítményt tesznek, vagy a díszítmény sérülése esetén régi 

ruhára varrnak új díszt. E „fél autentikus” viselet kialakulásának oka a hagyományos 

anyagok hiányában, a kényelmi szempontok felértékelődésében és a korábbi 

szabályozórendszer elvetésében vagy tudásának hiányában egyaránt keresendő.
346

   

A fellépő ruha jó példa arra, hogy egy viselet külső formája megóvható, ám élettelen, ha 

hiányzik mögüle az a hagyományos létforma, amihez a parasztviselet szervesen 

hozzátartozott.  Mégsem szabad csupán negatív kritikával illetni, hiszen az 

identitásőrzésben és a szlovák származástudat megtartásában felbecsülhetetlen a szerepe, 

és ha más kontextusban él is – városi rendezvények, népdalversenyek – tovább, felfogható 

úgy, mint a régi forma új tartalommal telítése.  

 

Eredetileg az évenkénti két legnagyobb városi rendezvényt is identitás megőrző 

céllal szervezte meg Kiskőrös városa és a Kiskőrösi Szlovák Szervezet. Már az 

elnevezésben is törekedtek arra, hogy a térségre jellemző szőlő- és borkultúra, valamint a 

várost létrehozó szlovákság összekapcsolódjon.  Sajnálatos módon a két rendezvény egyre 

kevésbé felel meg ennek a kritériumnak, a fesztiváljelleg, a népszerű együttesek fellépése 

és a kirakodóvásár mellett egyre kevésbé hangsúlyos a kitűzött cél. A szeptember első 

hétvégéjén tartott Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napokon
347

 már a megnyitó 

sem szlovákul hangzik el, az identitásápolás kimerül azzal, hogy a testvértelepülések 

zászlaját ünnepélyesen elhelyezik a színpadon, delegáció érkezik Szlovákiából. Azonban a 

viseletben fellépő és felvonuló helyi és más szlovák települések népdalkörének és 

tánccsoportjának műsora, valamint a „Sztrapacska-udvar varázsa”
348

 kísérőrendezvény 

                                                                                                                                                    
több rend helyi viselete is van, ám ezeket csak a helyi rendezvényeken öltik fel, nem táncolnak benne. Sajnos 

nem ismerik kellőképpen az öltözködésre és a haj viselésére vonatkozó szabályokat. 
346

A fenti jelenség nem egyedi. Hasonló tendencia figyelhető meg a kazári vagy a zsámboki fellépő viselet 

estében is. Vö. Fülemile Ágnes–Stefány Judit 1989.100. , Péterbencze Anikó 1990. 55. 
347

 2016-ben 24. alkalommal endezték meg a Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napokat. 
348

 A sztrapacska egy hagyományos, krumpliból készült szlovák nemzeti étel, aminek elkészítéséhez 

nokedliba kevert krumpli, brinza (juhtúró), szalonna (skwarka), és tejföl kell. 
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valóban összetartozástudat-erősítő, és alkalmat nyújt a nyelv gyakorlására, a „mi szlovákok 

vagyunk” érzés kifejezésének.
349

  

Kiskőrös évtizedek óta a májusi kétnapos Városalapítók Napja és Országos Rétes Fesztivál 

rendezvénysorozattal emlékezik meg a telepítési szerződés aláírásáról. A hagyományos és 

a populáris kultúra közötti hangsúlyok eltolódásának legszembetűnőbb jele, hogy az 

esemény 2014 óta az Országos Rétes- és Gasztronómiai Fesztivál nevet viseli, mintegy 

mellékesen megjegyezve, hogy a Városalapítók Napja keretein belül. Azzal, hogy a 

gasztronómia került előtérbe, szinte teljesen eltűnt szlovák jellege is. 

 

 A viselet magtartásával kapcsolatban többek között Kapros Márta végzett kutatást, 

aki a Nógrád megyei Patak községben vizsgálta egy asszony ruhatárát és öltözködési 

rendjét több szempontból.
350

 A vizsgálatokból kitűnik, hogy napjaink viseletében még 

mindig a szoknya a legfontosabb, az öltöző ehhez igazítja a többi ruhadarab színét, 

anyagát. Természetesen tekintettel van az időjárásra, az életkorára és az egyházi év 

ünnepeire, valamint a színharmóniára is. Ezt a megfigyelést személyes tapasztalatokkal is 

alá tudjuk támasztani.
351

 Azok az idős kiskőrösi asszonyok, akik ma is hordják viseletüket, 

fontosnak tartják, hogy a ruhadarabok könnyű és jól tisztítható, kényelmes anyagból 

készüljenek. A két-három alsószoknya helyett már csak egyet vesznek föl, a kényelmetlen, 

szűk fölsőket inkább bővebbre cserélik.  

Napjainkban, saját kutatásunk alapján elmondható, hogy nagyon szűk réteg 

rendelkezik etnikus tudattal Kiskőrösön, még kevesebben vannak azok, akik tesznek is 

ennek érdekében. Tudatában vannak ugyan szlovák származásuknak, ismerik őseik 

történetét, nagy gonddal őrzik a családi bőrkötéses Tranosciusokat, de magukat már 

magyarnak vallják, a nyelvet nem beszélik, nem ismerik a viseletet íratlan szabályait, eleik 

népszokásait, hitvilágát. Valódi identitásőrzést csak a legidősebb, nyolcvan év fölötti 

korosztály körében tapasztalunk. Ők azok, akik még megértik-beszélik a szlovákot, és 

amennyiben egészségük engedi, viseletben járnak. Számukra ez nem színpadi kellék, 

hanem természetes ruházat, és valóban szorosan összekapcsolja őket. A többség számára a 

hagyományápolás jórészt városi reprezentációvá, idegenforgalmi látványossággá vált. A 

felgyorsult akkulturációs folyamat hatására a szlovák kultúra a magánszférából is egyre 

                                                 
349

 Vö. Fülemile Ágnes 2011. 188. 
350

 Kapros Márta 1991, 1992, 2001. 
351

 Filus Erika: Egy kiskőrösi idős asszony ruhatára és öltözködése a 21. század elején. (kézirat) 
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gyorsuló tempóban kiszorul. A még meglévő örökséget az a kevés, zömmel idős ember 

ápolja, aki a szervezetek, egyesületek tagja, a rendezvények aktív résztvevője.  
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5. A VISELET JELFUNKCIÓJA 

 

Az emberi kultúrának szerves része a jelek, jelképek használata, amelyek nem 

önmagukban állnak, hanem szabályok által meghatározott rendszerekbe szerveződnek. Az 

öltözködés az emberiség antropológiai meghatározói között a leglényegesebb, a nyelvhez 

hasonlóan kommunikációs feladatot lát el.
352

 Mint azt majd az alábbiakban látjuk, a 

népviseletet olyan többletjelentést hordozó jelképnek kell tekintenünk, amelyet a közösség 

minden tagja megért, követendő példának elfogad és betart. Minél zártabb, minél 

hagyományőrzőbb egy közösség, annál pontosabban fejeződnek ki a különböző 

jelentéstartalmak a viseletében, annál több információt tudunk leolvasni egy öltözetről.
353

 

Ám minél jobban kezd fölbomlani, annál kevésbé érvényesülnek a szabályok, annál 

kevesebben értik és használják tudatosan a viselet jelzéseit hasonlóan a nyelvhez, amit egy 

társadalom csak a saját határain belül használ.   

Európában korábban, Magyarországon csak a 19. század második felére alakították 

ki a népviseletek azt a komplex jelrendszert, amely képes kifejezni viselője hozzávetőleges 

életkorát, társadalmi állapotát, rangját, vallását, valamint utal a ruházat felöltésének 

alkalmára is pl. gyász.
354

 Vizuális jelentéshordozóként
355

 a viselet fejezi ki 

legszembetűnőbben az egyén valamely közösséghez – falu, falucsoport, tájegység, 

nemzetiség – való tartozását,
356

 valamint azt a szándékát, hogy elhatárolja és 

megkülönböztesse magát más csoportoktól.
357

  

 Ezeket a többlettartalmakat a belenevelődés, a szocializáció során tanulja meg az 

egyén, amelyben kiemelten fontosak a színek által hordozott jelentések megismerése.
358

 Az 

öltözetegyüttes így nemcsak a viselőjéről tudósít, hanem a közösségek és társadalmak 

együttéléséről, egymásra gyakorolt kulturális hatásairól, sőt a korszakok öltözködési és 

esztétikai stílusairól is.
359

 

 

 A tájanként és társadalmi rétegenként kialakult szokásrendszer szerint a 

jelentéshordozásban a kelme és a díszítmény minősége, a csak bizonyos életszakaszokban 
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hordható viseletdarabok,
360

 az egyszerre felöltött ruhadarabok száma, mindenekelőtt a 

színek játszották a legfőbb szerepet, ezek segítségével adták a közösség tudomására az 

egyén állapotában bekövetkezett változást. A kiskőrösi viseletdarabok színével, 

jelentésével, a színhasználat egyházi hátterével külön fejezetben foglalkozunk.
361

 

Az alábbiakban azokat az öltözetdarabokat vesszük számba, amelyek tudósítanak 

arról, hogy a viselő éppen melyik korcsoporthoz tartozik, jelzik a társadalmi állapotában 

bekövetkező változásokat, valamint eligazítanak arra nézve, hogy az öltözéket milyen 

alkalomból állították össze. Megállapításaink az 1930–40-es évekre vonatkoznak, a 

bácskai kelme nagyünneplőként való említése az 1950–60-as évekre. 

 

5.1. Az életkor jelölése az öltözködésben 

 

 Hagyományőrző közösségekben az egyén – legyen az nő vagy férfi – életében 

bekövetkező biológiai vagy társadalmi változások egyértelműen leképeződnek a 

viseletben. Mint korábban már szó volt róla, Kiskőrösön a 20. század első harmada volt az 

az utolsó időszak, amikor a parasztság élt a színek és ruhadarabok adta 

többletjelentésekkel, és tudatosan alkalmazta is azokat.  

Az életkor jelölése elsősorban az öltözeti darabok színével történt oly módon, hogy a kor 

előrehaladtával először kiszínesedett, élénkké, feltűnővé vált, majd fokozatosan 

egyszerűsödött, elsötétedett, végül teljesen feketévé vált. Fél Edit martosi viseletről tett 

megállapítása igaz a kiskőrösire is: „A viselet az egyén életkörülményeit, annak 

leghalványabb változásait is a legmélyrehatóbban ki tudja mutatni. Ha a népi ruházkodást 

ebből a szemszögből nézzük, akkor látva, hogy anyagnak, színnek, formának mekkora 

társadalmi jelentősége van, a viseletkutatást mint a közösségi élet jelképes értékeinek 

vizsgálatát kell számon tartanunk. Nemcsak az olyan kiemelkedő alkalomnak, mint az 

asszonnyá válásnak van formai jelképe, hanem az olyannak is, amikor az asszony anya, az 

anya pedig anyós lesz.”
362

 

E gondolat jegyében mutatjuk be az alábbiakban először a gyermekviselet, majd 

korcsoportonként a női és férfi ruházat változását.  
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5.1.1. A csecsemők öltözete 

  

 Magyarországon egészen az I. világháborúig a sokgyermekes nagycsaládi szervezet 

volt az általános. A gyermek öröm és boldogság volt még akkor is, ha felnevelésük sokszor 

gondot jelentett. Parasztcsaládokban pici koruktól fogva a munkára nevelték, az éppen 

csak felcseperedő gyermek is hasznos segítség volt a háznál; a paraszti erkölcs központi 

kategóriája a munka és a szorgosság volt.
363

 

 Kiskőrösön a város anyakönyveiben szereplő adatok szerint az 1900-as évek első 

évtizedében 400-nál is több gyermek született, 1915-ben ez a szám visszaesett 341-re, a 

háborús években pedig alig haladta meg a 200-at. 
364

 A csökkenő gyermeklétszám a háború 

okozta kilátástalan gazdasági helyzettel magyarázható. Kiskőrös ugyan nem tartozik a 

híres egykéző településekhez úgy, mint a sárközi vagy az ormánsági falvak, az ún. 

angyalcsinálók itt is nagy szerepet játszottak a születésszabályozásban, és még az I. 

világháború után sem volt ritka, hogy hozzájuk fordultak a megesett lányok. A 

magzatelhajtásban járatos öregasszonyok tevékenységüket titokban végezték. Az állapotos 

lányt vagy asszonyt mérgező növények főzetével itatták, méhüket tűvel vagy dróttal 

szurkálták, nehéz terhet emeltettek velük. E barbár módszerek sok esetben nemcsak a 

magzat, hanem a gyakori fertőzések miatt az édesanya életét is kioltották. Bár sok asszony 

kérte az angyalcsinálók segítségét, a közösség az elcsinálást bűnnek, gyilkosságnak 

tartotta.
365

  

Bár igyekeztek befolyásolni a születésszámot, a meddőség szégyellni való volt, 

tehetetlenek voltak vele szemben. Általában a lánykori viselkedését, bűneit emlegetve az 

asszonyt szólták meg érte, nagyritkán okolták csak a férjet. 

 Az állapotos asszony családon belüli helyzete, megítélése, a gyermekágyas időszakra 

vonatkozó tiltások, szokások, valamint az újszülött körüli tennivalók Kiskőrösön sem 

térnek el az országos gyakorlattól.
366

  

Az állapotos asszony itt sem mentesülhetett a munkavégzés alól. Korábban, de még a 20. 

század első felében is gyakran mindenórásan dolgozott, ugyanakkor igyekezett betartani a 

közösség által támasztott tilalmakat és előírásokat.  

A szülést a „cédulás”, vagyis tanult, illetve a tapasztalataira hagyatkozó parasztbába 

vezette le, ő fürösztötte meg először a gyermeket, az első héten ő segített az új 
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édesanyának a teendők elvégzésében. Az első fürdetésnek itt is nagy jelentőséget 

tulajdonítottak. A vízbe pénzt tettek, amit a bábának szántak, de ettől remélték a gyermek 

későbbi gazdagságát is. A gyermeket közvetlenül születése után a bába egy tiszta házi 

vászonköténybe csavarta, megvédve ezzel a szemmelveréstől.
367

 

A csecsemő öltözete nem különbözött a más vidékeken használatostól. Alsótestére 

elhasznált, kopott szoknyákból szabdalt pelenkát kötöttek, amiből átlagosan tíz-tizenöt 

darab volt. Ez meglehetősen alacsony szám a mosások számához képest, ám a pelenkákat 

mindig külön kezelték, külön mosták a többi szennyestől.  A baba köldökét egy széles 

vászoncsíkkal kötötték le. Felsőtestére hátul, a nyaknál megköthető, belebújós kisinget 

adtak, amiből általában négy-öt darab készült.  A kisingre került a gyapjúfonalból kötött 

kardigán, amit az édesanyák kötöttek fehér vagy kék színben. Később boltban vásárolt 

kiskabát egészítette ki az öltözetet. A baba fejére apró, fodros, fehér fékető került, amiből 

négy-öt váltás volt gyermekenként, de idősebb testvérét is ráadták. 

Különösen az I. világháború éveiben egyszerű párnahuzatba bugyolálták be a kicsit, majd 

szalaggal átkötötték. Később, ha mód volt rá, rózsaszín és kék szalaggal tettek különbséget 

a nemek között. Az 1940-es évek után otthon készített, tollal bélelt, több generációt is 

kiszolgáló pólya melegítette a kisbabákat, amit általában hathetes korukig használtak, de 

télen, illetve, ha a gyermek gyenge volt, akkor néhány héttel tovább is. A csecsemőt 

szorosan pólyálták, lábait kiegyenesítették, kezeit szorosan lekötötték a testéhez.
368

 

A hathetes gyermekágyi időszakban a komaasszonyok és a család nőrokonai 

gondoskodtak az édesanya és családjának ellátásáról. A tápláló, de könnyű ételeket, mint 

például a galamblevest, hólabdát
369

 a csak ekkor használt komacsészében, komaszilkében 

vagy komatálban vitték. 

A csecsemő csak a gyermekágyas időszak letelte után került át az ágy végéhez helyezett 

talpas bölcsőbe, addig édesanyjával egy ágyban feküdt. A bölcsőt szalmával bélelték, nem 

varrtak bele külön ágyneműt, csak használt vászondarabbal takartak le. A baba öltözete 

ekkor csak annyiban változott, hogy a köldökét már nem kötötték le külön, kezeit 

kiszabadították a pólyából, és lábait sem kötötték le olyan szorosan. Hogy ki ne essen, 

bölcsőmadzaggal rögzítették. Ha szükséges volt, betakarták. 

 Az édesanyát a szülést követő hat hétben tisztátalannak tartották, emberek közé nem 

mehetett, a házat nem hagyhatta el, különben elverte volna a jég a határt. A templomi 
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asszonyavatás után, ahová piciny gyermekét is magával vitte, megszűnt ez a tilalom, újra 

teljes jogú tagja lett a közösségnek.  

 A karonülő, járni még nem tudó gyermeket gyermekhordó lepedőben hordozta az 

édesanyja.
370

 A tacska egy „pólya, kendő vagy lepedő, mellyel a falusi nők a kisdedet 

magukhoz kötik, midőn a háztól távol, pl. a mezőre mennek. Gyöke a kirándulásra 

vonatkozó gyermeknyelvi tacs.”
371

 A szántóföldre kiérve a lepedőt batyuformára 

felkötötték a gyümölcsfára, vagy a barázdába fektették, aratáskor a kévék tartottak neki 

árnyékot. A belehelyezett gyermek fejét vékony gyolccsal takarták le a legyek ellen. Az 

északi tájakon egészen az 1950–60-as évekig használt mezei bölcső ismeretlen volt 

Kiskőrösön.
372

 

A talpas bölcső 2-3 éves koráig volt a gyermek fekhelye. Amikor kinőtt belőle, testvéreivel 

egy ágyba tették, vagy a padon, a kemence padkáján ágyaztak neki.  

 

 

5.1.2. Gyermekviselet (12 éves korig) 

 

 A gyermekek hajviselete és ruházata kisgyermek korban nem különült el nemek 

szerint. Totyogó gyermekre ingecskét, és ameddig szükséges volt, pelenkát adtak. 

Ruházatukra nem fordítottak nagy gondot, általában kopott szoknyából, pendelyből varrtak 

számukra – a fiúknak elől, a lányoknak hátul nyitott – ingecskét, amit alsónemű nélkül 

viseltek. (27. fotó) Télen valamivel vastagabb felsőruhát adtak rájuk, vagy ha anyjukkal 

mentek, a nagykendőbe csavarták őket. (17. fotó) 

A cseperedő gyermekre zobonyt, más néven obonkát adtak. (14, 22. fotó) A 

kötényruha mindkét nemnél egyforma szabású volt, a lányokét világosabb anyagból 

varrták, nyakát csipke díszítette, hárul hasították, gombokkal zárták. A fiúké elől nyitódott, 

dísztelen volt, sötétebb anyagból készült. A zobony felsőrésze hosszú ujjú, szoknyája térd 

alá ért. A köznapit kartonból, festőből varrták, az ünnepit sifonból.  

A még járni nem tudó gyermekre nem adtak külön lábbelit, kötött, esetleg egy 

bőrdarabbal talpalt zokni melegítette a lábát. Később a házban, és nyáron kint is mezítláb 

volt, nagyobbaknak volt csak papucsa, a lányoknak magasszárú, fűzős bőrcipője, a 

kisfiúknak bakancsa. A lábbeli jellemzően drága volt, és sok családban nem volt megfelelő 
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a gyermekek lábbelivel való ellátottsága: sem elegendő számú, sem pontos méretű nem 

volt belőle. Egy-egy csizmát, bakancsot több gyermek is használt attól függetlenül, hogy 

mekkora volt a lába. Így nem volt ritka, hogy az vette föl, aki hamarabb ébredt.
373

 

Mindezek ellenére a családok törekedtek arra, hogy legalább az iskolásoknak legyen téli 

lábbelijük. 

A kicsiknél télen is megmaradt a zobony, csak ilyenkor vastagabb anyagból készült. 

Kislányoknak gyapjúból hosszú kardigánt kötöttek, kisfiúkra a felnőttekéhez hasonló 

szabású kabátka (kabátyik) került. (42. fotó) Lányok fejét fehér berliner kendővel kötötték 

be, fiúkra kucsmát adtak. Az otthon készült kötött kesztyű mindkét nemnél megtalálható 

volt. A családok módjuk és lehetőségük szerint igyekeztek előteremteni a megfelelő téli 

lábbelit is. 

A téli viseletdarabok mellett a gyermekek ruházatában elkülönültek az ünnepi és a 

hétköznapi darabok, így még a legszegényebbeknek is két rend ruhájuk volt. 

Általánosságban elmondható, hogy a kisgyermek ruháira, kivált az otthonira, nem 

fordítottak annyi gondot, mint a későbbi életszakaszokban. Az otthoni valamint a 

templomba járó ruha szabásában nem, csupán anyagában és díszítettségében tért el 

egymástól. A köznapi, viselős ruhákat nem díszítették, anyaguk jól mosható, strapabíró 

vastag szövet, festő, karton vagy vászon volt, az ünnepi delin, kisfiúknak posztó.  Az 

otthoni ruhát hetente egyszer váltották, így nagyobb igénybevételnek volt kitéve. Bár arra 

nevelték a gyermekeket, hogy vigyázzanak rá, mégis sokszor kellett javítani. A 

megvarrogatott, foltozott ruha nem volt szégyellni való, a szakadt, piszkos azonban igen. A 

köznapi darabokat addig hordták, míg le nem szakadt róluk, alját, ujjait többször is 

toldották.
374

 

Az ünneplős darabokat jobban meg tudták kímélni, ezeket ritkábban is mosták. Az ünnepi 

ruha nem degradálódott le hétköznapivá, és míg a köznapiakat nem örökítették át a kisebb 

testvérre, ezeket átadták. 

 

A századelőn a hajviselet csak az iskolás kortól, a hatodik életévtől mutatott eltérést. 

Ettől kezdve elkezdték növeszteni a lányok haját, csontfésűvel, az 1930-as évektől 

masnival díszítették, majd befonták. A lányok ekkor még nem tudták egyedül elkészíteni a 

fonatukat, édesanyjuk vagy idősebb nővérük segítségére szorultak. Később nagy 
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gyakorlatot szereztek benne, nagylány korban már a barátnők is besegítettek, de fontosabb 

eseményekre még mindig az édesanya fésülte őket. A kisfiúké továbbra is rövid maradt. 

Az iskolás gyerekek öltözete igen szerénynek mondható. „Nagyon szegényes ruhában 

voltunk. De nemcsak mi, hanem az utcában sokan. Egy nadrágunk volt az iskolába, egy 

otthonra, azt rögtön át kellett venni.”
375

 Iskolába szürke cájgnadrágot, gyerekinget, 

kardigánt vagy halenát adtak rájuk. Télen vastag, de rövid derekú kabátot, felöltőt kaptak. 

Fejükre csak 14-15 éves korukban került kalap, télen kucsma. 

 

5.1.3. Leányviselet (12–20 éves kor) 

 

 A gyermek- és felnőttkor határán lévő lányok új, a nagylányok közösségébe való 

lépése korántsem intézményesedett olyan mértékben, és nem kísérte annyi külsőség, mint a 

legényavatást. Az adatok azt mutatják, hogy az új korosztályhoz való tartozás a lányok 

esetében sokkal intimebb, kevésbé látványos, legtöbbször csak szerény szimbóluma a 

felnőtté válásnak. A korosztályi lépésnek mindenképpen előfeltétele volt a biológiai érés. 

12 éves korukra esett a konfirmáció, amely mintegy szentesítette a lány közösségen belüli 

megváltozott helyzetét, új csoportba való tartozását. Ekkor őtöztették be őket, vagyis a 

zobony helyett ekkor kapták meg életük első szoknyáját, halenkáját. Kizárólag a 

nagylányok, eladó lányok járhattak táncba, a fonóba, a közkutakhoz vízért; öltözhettek a 

felnőttekéhez nagyon hasonló módon, viselhettek ékszert és szalagot (párta) mint a lányság 

szimbólumát; legényjáró napokon fogadhattak látogatókat, tarthattak szeretőt.  Haj- és 

fejviseletük, öltözetük, külső megjelenésük változásával a nagylány kapcsolatrendszere, 

feladatköre is megváltozott.
376

 Nagylány sorba lépve minden tettének, megnyilvánulásának 

következményei lettek, amik javították vagy rontották, de mindenképpen hatással voltak a 

férjhezmeneteli esélyeire. Nagylányként a legfontosabb feladata jó hírnevének kialakítása 

és szexuális tisztaságának megőrzése volt.
377

 

Rendszeres ciklusának jelentkezése után egy sor olyan higiéniai eljárást, öltözködési 

gyakorlatot és viselkedési normát kellett ezután nővérétől, idősebb barátnőjétől – 

legritkább esetben édesanyjától – elsajátítania, amelyet ezután kötelezően követnie 

kellett.
378

 Megszegnie, figyelmen kívül hagyni nem lehetett, hiszen ezzel a 
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tisztátalansághoz kapcsolódó gazdag hiedelemrendszer szerint saját magát éppúgy 

veszélybe sodorta volna, mint a közösséget.
379

 

 A fentiekből adódóan a női viselet változásában az érettséghez kötődő konfirmáció a 

legélesebb, konkrét életévhez köthető határ. Sem a házasságkötés, sem az első gyermek 

születése, vagy az esetleges gyász miatti öltözetmódosulás nem ragadható meg ilyen 

konkrétan, a változás csupán folyamatként írható le.  

  A nagylányok és a fiatal nők öltözetére jellemző a viszonylag kevés számú 

öltözetdarab színbeli, anyagbeli, díszítés szerinti változatossága. A módosabbak törekedtek 

arra, hogy egy-egy ruhadarabból többféle színűt és anyagút is beszerezzenek, így az 

öltözetek összeállításakor lehetőségük nyílt a variálásra, egyéni ízlésük kifejezésére.
380

  Az 

ebben az életkorban viselt öltözet a többihez képest a leginkább a külsőségeknek szóló 

színes, díszes viselet, melyhez olyan viseletdarabok is tartoznak, amelyek a megelőző és a 

későbbi életkorban nem jellemzőek, vagy amelyek az évek múlásával – mind színben, 

mind formában és darabszámban – jelentősen korlátozódnak. 

A nagylányok ruházata világos alapszínű volt, amelyet a drága kelméket díszítő 

virágok, és a színes szalagok tettek élénkké, a szoknyák halmozása pedig feltűnővé. 

Öltözködésüket még édesanyjuk felügyelte. A vasárnapi séta (49. fotó) vagy bál előtt a 

mama hosszú percekig igazgatta lánya ruháját, nehogy kilógjon valamelyik szoknya alja, 

alapot adva ezzel a rosszindulatú megjegyzéseknek. Gyakran mondták a kiskapun kilépve, 

hogy „Indítsa el édesanyám a faromat!” A szépen felvett szoknyák ugyanis teljesen 

egyszerre ringtak a derékon.  

Az alsónemű, valamint halenkák és szoknyák szabásukban nem különböznek a 

későbbi asszonyviselettől, csupán díszítettségében és az egyszerre felöltött darabok 

számában találunk eltérést. Hétköznapra 2-3 színes, ünnepnapra 5-6, néha még annál is 

több, cakknival vagy kivarrással díszített fehér alsószoknyát vettek föl, a köznapi kékfestő, 

kék alapon fehér pöttyös karton és delin szoknyákat ünnepre sima vagy fekete virágokkal 

kivarrott szövet, zöld, fekete, sárga, zöld és törtfehér alapon színes rózsás kázsmér, világos 

selyem, sötét plüss vagy színes rózsás bácskai szoknyák váltották föl.  (50., 51. fotó) 

Jó időben templomba tiszta fehérbe öltöztek, ilyenkor a szalag is fehér, halványkék 

vagy rózsaszín volt. Nagy egyházi ünnepeken az úrasztala terítőjének színéhez igazodó 

ruhát vettek föl: böjtben tiszta feketébe, nagypénteken lilába, húsvétkor ismét fehérbe 

öltöztek. Bálba vagy sétára fehér halenkát vettek föl színes szoknyával és ünnepi fehér 
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 Vö. Csonka-Takács Eszter 1999. 266-267.; Deáky Zita 2005. 90–91. 
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107 

 

vagy fekete köténnyel. A fehérek alját kerekre szabták, a feketékét két sor vágott 

csipkebetét díszítette. Az 1920-as években megjelentek a fernyés, nagy színes rózsákkal 

kivarrott kötények. A hétköznapi kötény szögletes volt, vászonból vagy kékfestőből 

szabták.  

A lányok műfarral is szélesítették a csípőjüket, és annyi alsószoknyát vettek, hogy ha 

sétára indultak a barátnőikkel, akkor ketten teljesen elfoglalták a járdát, három lány nem 

fért el egymás mellett. Hogy ne nyomják össze egymás szoknyáit, csak a kisujjukat 

érintették össze menet közben. Sok fotó bizonyítja, hogy a testvérek vagy barátnők 

szerettek teljesen egyforma ruhában megjelenni.
381

 (47. fotó) Olyan gondosan öltöztek, 

hogy az alsó halenkájuk csipkéje és a legfölső alsószoknya kilógó kivarrása (vistije boli) 

teljesen egy vonalban volt. (56. fotó)  

A lányság igazi szimbóluma a szalag, vagyis a párta volt, amit kizárólag a 

konfirmáció és a házasságkötés közötti életszakaszban viselhettek. Az előhajat többféle 

módon díszítették – csipkézték, kormizták, hullámozták, kipödörték – a hátihajat két ágba 

fonták, hátul hajtűkkel rögzítették. Ennek a tetejére került a kivarrott vagy a gyöngyös 

párta.
382

 

Lábra combig érő, gumival rögzített, fehér harisnyát húztak. Hétköznap szandált, 

papucsot használtak vagy mezítláb jártak, templomba vagy táncba pántos bőr- vagy 

bársonycipőben, gazdagabb lányok lakkcsizmában mentek. Télen a csizma volt az 

általános.  

Fülükbe kékköves vagy jellegzetes, fonottkalács alakú fülbevalót tettek, nyakukba 

két sor kék vagy piros, később átlátszó gyöngyökből készült nyaklánc került. Sétába menet 

hímzett, gyakran a monogramjukkal és csipkével díszített zsebkendőt fogtak a kezükben 

egy szál rozmaringággal, ami a tisztaságot, az ártatlanságot jelképezte. Két mellük közé 

rózsaszín vagy piros rózsabimbót, esetleg kék virágot tűztek, ami különösen jól mutatott 

hófehér halenkájukon.  

 A lánykodás felső korhatára 20 év volt. „Ha nem viszi el a huszonegy, nem viszi el a 

harmincegy sem.” „Mikor már a huszadikat eljárta, nem illik a kék szalag a hajába.” –

mondogatták utalva arra, hogy 20 éves kora fölött a lány vénlánynak számított, előtte 

mindenképpen férjhez kellett adni, hogy ne maradjon szégyenben a család. 

 

 

                                                 
381

 A városban Nedeczky Pál és Dúl Mihály tartott fönn műtermet. 
382

 A lányok haj- és fejviseletéről bővebben a 3. fejezetben esik szó.  
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5.1.4. Fiatalasszony öltözete (25–35 éves kor) 

 

A menyecskék néhány évig még felvehették lánykori, világos ruháikat, viseletükben 

első gyermekük születése jelentette a cezúrát. Ettől fogva a világos ruhadarabjaikat 

sötétebb alapszínű, például bordó, barna, kék, zöld, de nagy, élénk virágmintás darabokkal 

cserélték föl, elhagyták a farpárnát. Az ünnepi, templomba járó világos ruhákat 

megkímélték, húguknak adták, vagy eltették a leendő lányuk számára.  

Mint a nagylányok esetében, az asszonyok állapotát is elsősorban a fejviselet mutatta 

meg, ami ekkor volt a legszínpompásabb. Az élénk hímzéssel vagy gyöngykirakással 

gazdagon díszített főkötőkön előszeretettel alkalmazták a piros, az arany, a sárga, a kék és 

a zöld színeket. Ünnepre továbbra is illett a gyöngy, valamint felvehette még a sok 

alsószoknyát is.  Lábviseletében is csak a harisnya változott – fehér helyett barnát, zöldet, 

feketét húztak. 

Noha kora alapján még viselhetne cifra díszítésű ruhát, ha nagy gyász ért valakit 

ebben az életszakaszban, akkor a gyászév idejére kötelező fekete ruha letétele után sem 

vett már föl színeset. Ilyenkor ruhaszín tekintetében átléptek a következő, a középkorú 

asszonyok kategóriájába, és a 40-50 éveseknek illő kék, zöld, lila, barna színűeket 

választották. Számos példa akad arra, hogy a gyászidő letelte után továbbra is gyászosan 

öltözködtek.
383

 

 

 

5.1.5. Asszonyviselet (40–50 éves kor) 

 

 Középkorú asszony ruhája életkorából következően, valamint az egyre szaporodó 

gyászos időszakok miatt kizárólag sötét alapszínű – kék, zöld, lila, barna – félgyászos volt, 

a rajta lévő minta is kicsi, éppen csak megtörte a kelme egyhangú alapszínét. Általában a 

geometrikus formákat választották, így az ünnepi, félünnepi darabokon gyakori volt az 

apró kocka, pötty, kör, rombusz minta, növényi ornamentika jórészt csak a hímzett 

szöveteken és a köznapi festőkön fordult elő. 

Asszonykorban lassanként elhagyták a farpárna és a nyaklánc viselését, fokozatosan 

kevesebb alsószoknyát kötöttek föl. Nagyünnepre ekkor még megengedett volt a fehér 

alsószoknya, a fülbevaló, a gyűrű viselése, a nyakfodrot is használhatták. (77, 78. fotó) 

                                                 
383
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Az az asszony, akinek nem volt leánygyermeke, és szeretett fiatalosan öltözködni, 

néhány évvel kitolhatta a cifra ruha viselésének határát, ám 40 éves kora körül a többi 

asszony már megszólta érte.
384

 „A nagymamám (Csatlós Jánosné szül. Szabó Zsuzsanna) 

14 évesen ment férjhez, 6 gyereket szült. 40 évesen, amikor én születtem már nagymama 

volt, tehát feketében járt.”
385

 Napjainkban még erősebb a fiatalabb korosztályhoz való 

tartozás vágya. Nemcsak a népdalkör tagjai öltenek világosabb, cifrább fellépő ruhát, 

hanem a viseletben maradók is.
386

 Szépen példázza ezt egy adatközlői visszaemlékezés,
387

 

valamint az a 2003-ban készített fotó, amelyen világos kendőben és fehér halenkában 

láthatók a hetven év fölötti asszonyok. (87. fotó) 

 

5.1.6. Idős asszony viselete (50–55 éves kor fölött) 

 

Az idős asszonyok viselete a fiatalabbakénál egységesebb, kevésbé tagolt. 

Megfigyelhető, hogy nemcsak a ruhadarabok színe sötétedik és darabszáma csökken, 

hanem anyaguk is egyszerűsödik, a rangos kelméket fölváltja az egyszerűbb, olcsóbb, a 

díszítmény hangsúlytalan vagy teljesen eltűnik. Ünnepi öltözékükben a színkészlet közül 

csak a sötétkék, a sötétzöld, a barna és a fekete van jelen. (81., 90. fotó) Ennek oka 

nemcsak az asszony életkora, hanem annak előrehaladtával a mind gyakoribb nagy gyász 

is volt. (76., 94. fotó) 

Idős asszony ünnepi ruhadarabjai – a fehér pendelyt, az ingvállat és a blúzt kivéve – 

kizárólag feketék, de a félünnepiek apró pöttyösek is lehettek.  Fehér alsószoknyát már 

nagyünnepre sem vettek föl, helyette fehér alapon halványkék vagy rózsaszín mintás, 

ritkán sárga színűeket használnak kék vagy rózsaszín cakknival. Számukra már nem volt 

kötelező a kerekded forma, így a parget (barhent) vagy damaszt alsószoknyákból 

hétköznapra csak egyet, templomba és ünnepnapra legfeljebb kettőt-hármat vettek föl.  

Ötven év fölött már nem illett a kieresztős halenka, helyette hlatkásat vettek föl (79. 

fotó), de ha oblek volt az asszonyon, akkor felölthette a kieresztős blúzt. A cifra bácskait is 

elhagyták ebben az életkorban, hatvan éves asszonynak már nem illett.
388
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 Vö. Fél Edit 1942. 125. 
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 Lengyel Józsefné szül. Turán Zsuzsanna (1950) közlése. 
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 Ugyanerre a megállapításra jut Katona Edit egy mérai (Katona Edit 2003. 67.), Fülöp Hajnalka egy nézsai 

(Fülöp Hajnalka 2000. 379.), valamint S. Lackovits Emőke egy kapuvári asszony (S. Lackovits Emőke 1973. 

199–226) öltözködési szokásainak elemzése során. 
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 „Anyám 42 éves volt, fehér blúzt vett és megszólták. Hát én még most is (87 éves) fölveszem.” Varga Pálné 

szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
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Ékszert, farpárnát már egyáltalán nem viseltek, lábukra kizárólag barna vagy fekete 

harisnyát húztak. 

Hajviseletük is egyszerűsödött, az előhajat középen elválasztották és csak a halánték fölött 

pördítettek meg egy-két tincset. (39. fotó) A kormozás is elmaradt, hiszen nem volt 

szégyellnivaló az ősz haj. Hétköznapra egy alsó- és felső főkötőt vettek, ünnepnapra, vagy 

ha elmentek otthonról, kendőt is kötöttek rá. Főkötőjük szélét már szolidabb, keskenyebb 

csipke díszítette, és nem is álltak olyan magasan, mint a fiatalabbaké. (76. fotó) A kendő is 

sötétkék, sötétzöld, szürke, barna, fekete volt. 

Hétköznapra sötétkék vagy fekete festő szoknya illett, amit nem feltűnő, apró fehér vagy 

sárga minta díszített három sor fekete zsinórral és fekete cakknival. Érdekes módon a plech 

még ekkor is piros vagy bordó, esetleg piros alapon fekete pöttyös, ritkán sötétkék vagy 

fekete.  A kékfestőkhöz tavaszi és nyári időszakban felvehetők voltak még a világosabb, 

kevésbé harsány és feltűnő színű halenkák, de a kötények már minden esetben feketék. (82. 

fotó) 

Ősszel a piacra enyhe idő esetén a halenka fölé pruszlikot, mellényszerű ruhadarabot 

vettek, ami nem keverendő össze azzal az azonos nevű ruhadarabbal, amit lányok és 

fiatalabb asszonyok az ingváll fölött viselnek alsóruhaként melltartó funkcióban. (90. fotó) 

Ezt a fajtát idősek már nem használták. A gombos, kötött pruszlikot gyapjúfonalból 

kiskőrösi asszonyok készítették kék, fekete, zöld és barna színben. Kötésmintája, az ún. 

pupcsakás minta – ami kis négyzeteket formál – mindegyiknek megegyezik. Alján két, 

karöltőjén egy fekete csíkminta fut végig, más nem díszíti. Ugyanígy sötétkék, zöld, fekete 

vagy barna gyapjúfonálból kötötték azokat a galléros vastag kardigánokat, más néven 

szvettereket, amelyek a felsőtesten és ujjukon szűkek, gombbal záródnak, deréktól lefelé 

bővülnek, így nem nyomják le a szoknyákat. Kényelmes, a karokat szabadon hagyó őszi 

viseleti darab volt a kapcsokkal záródó birkabőr bekecs, amit gyakran viseltek kardigán 

fölött. Színe világosbarna, hímzés nincs rajta, díszítésül csupán a karöltőnél és a 

derékrésznél lévő prém szolgált. 

Nagy hidegben és ünnepnapra fekete perzsa- vagy plüsskabátot öltöttek.  A 

háromszögre hajtott, vállra terített nagy berliner kendő is kedvelt öltözeti darabja volt az 

asszonyoknak, hiszen jól alá lehetett öltözni, és még arra is alkalmas volt, hogy kocsin 

vagy szánon az arcuk elé húzzák, vagy a térdüket védjék vele.  
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5.1.7. A legény viselete 

 

Az első világháborúig a kiskőrösi legény hétköznapi öltözete nyáron a fehér 

kendervászon ing volt, alsótesten a féllábszárig érő, rojtos szélű, vászon bőgatya. A téli 

ruházat csupán abban különbözött a nyáritól, hogy vastag vászonból szőtt, bokáig érő fehér 

gatyát és vastagabb inget viseltek, csizmát, mellényt és ujjast húztak.  

Ünnepnapon fernyés kivarrással és slingbetéttel díszített, fehér sifoninget vettek, a gatya 

szabása megegyezett a köznapival, anyaga azonban vékonyabb sifon volt. Az ünnepi 

fekete vagy sötétkék kötő horgolással vagy lyukvarrással készült. A századelőn színes 

selyemkendőt kötöttek a derekukra, díszes halenát és lajbit húztak.  

Az 1910–20-as években még a bálba is fehér öltözetben mentek, az 1930-as évektől 

azonban leginkább bársonynadrágban, felöltőben.  

A katonaviselet mintájára a két világháború között elterjedt a fekete posztóviselet, de 

a fehér öltözet még az 1940-es években sem volt ritka. Nyári munkaruhának használták, 

téli hidegben belehúzták a csizmaszárba, a kapcával a lábszárhoz tekerték, hogy ne menjen 

ki a meleg. Később leszűkített szárral a posztó- vagy bársonynadrág alá került.
389

 

 A posztónadrághoz zsinóros posztóujjas járt, alá szűkebb ujjú, kézelős, galléros, elől 

végig gombos inget és mellényt vettek. Csak a legények viselték a cifra halenát. Lábukra 

ráncos szárú, fekete bőrcsizmát vagy papucsot húztak, de nyáron leginkább mezítláb jártak. 

Fejükre alföldi pörgekalapot tettek, amit árvalányhajjal díszítettek. Bevonulásukkor díszes 

szalagokat tűztek a kalapjuk mellé, amit a kedvesük készített nekik erre az alkalomra. (33. 

fotó)  

 A lakodalmi ebédet a legények szolgálták föl. Ilyenkor a kedvesüktől kapott fehér, 

riselt félkötényt fogtak maguk elé.
390

 A kötény egyben azt is jelezte, hogy viselője a 

házasulandó legények életszakaszában van. 

 

5.1.8. A férfiviselet 

 

A férfiviselet a későbbi életkorokban teljesen megegyezik. Nyáron a mezei munkák 

alkalmával vászon gatyát és inget, valamint kékfestőből készült melles kötényt viseltek, 

ami az egész ruhát védte. Ez a kötény nyakban kötődött, alul térd alá ért. Ilyenkor 

mezítláb, vagy papucsban jártak. (29. fotó) Mellényt, posztónadrágot és posztóujjast 
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 Turán János (1922) közlése. 
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 Szentgyörgyi Józsefné szül. Ba Ilona (1929) közlése. 
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viseltek. A férfi ruházathoz ugyanúgy hozzátartozott a pörgekalap, mint az asszonyokhoz a 

főkötő. (30. fotó)  

 Idős férfiak kevéssé ügyeltek ruháikra, külső megjelenésükre. Drágasága miatt 

nemigen vettek új ruhát, inkább a régit javítgatták, foltozgatták. Ebben az életszakaszban 

nem is volt már igény a szép ruhára, hiszen a templomon kívül nemigen mozdultak ki.  

A közösség elfogadó volt velük szemben, bár a nagyon igénytelen apókák családját 

megszólták, hogy mért nem ügyelnek az öregre. 

 

5.2. Az állapotváltozás jelzése 

 

Egy életút alatt az egyén többször kerül olyan helyzetbe, amikor lezárul egy korábbi 

életszakasza, egyben átlép egy másik társadalmi állapotba. A Van Gennep-i értelmezés 

szerint az élet nem más, mint átmenetek sorozata, és a rítusok, amelyek az átmeneteknél 

jelentkeznek, segítik az egyéneket a különböző szituációk között húzódó határok 

átlépésében.
391

 Az emberi test pedig – mint a társadalmi állapotok és a kommunikáció, 

valamint a közgondolkodás lenyomata – külsőségekben jelzi ezt a megváltozott 

állapotot.
392

 

Kiskőrös hagyományos paraszttársadalmában mindig kiemelt szerep jutott a  

sorsfordulókhoz kötődő szokásrendszernek. A rítusok főszereplőjének ki kellett válnia, 

meg kellett különböztetnie magát a közösség többi tagjától.  A kiemelt szerep és az 

állapotváltozás legszembetűnőbben az egyes viseletdarabok meglétével vagy elhagyásával, 

valamint az öltözet színével jelezhető, hiszen ugyanúgy megvoltak a lányság, a legénnyé 

válás, a jegyesség, a házasságkötés attribútumai, mint az asszonyvolté vagy a gyászé. Az 

átmeneti rítus után az egyén végérvényesen és visszafordíthatatlanul egy másik korcsoport, 

közösség tagjává vált, ami viseletére is hatással volt. A megkülönböztető jegyeket aztán 

évekig, évtizedekig, vagy a következő szakaszhatárig viselték. 

Az átmenet rítusait többféleképpen csoportosíthatjuk. Egyrészt úgy, hogy az 

életúthoz vagy az egyházhoz kapcsolódnak-e, másrészt úgy, hogy melyik nemnél 

jelentkeznek. Egy élet folyamán mindkét biológiai nemnél megtalálható a három 

                                                 
391

 Fejős Zoltán 1979. 408. 
392

A hétköznapi élet megnyilvánulásaival foglalkozó szociológia, a filozófia, az egyes történelmi korok 

mindennapjait feltáró történetírás, a vallástudomány, az antropológia, a nyelvészet mind-mind hozzájárult 

ahhoz, hogy napjainkban a tisztálkodási szokások és a paraszti, valamint a felsőbb társadalmi rétegek 

higiéniai viszonyaival kapcsolatos kutatások, illetve az emberi test és szükségletei interdiszciplináris kutatási 

területté váljon. Verebélyi Kincső 2009. 9. 
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legfontosabb, a születés, a házasságkötés és a halál szokásköre. Szintén mindkét nemnél 

jelentkezik, de már szorosan az egyházhoz, az evangélikus valláshoz kapcsolódik a 

keresztelő, majd a konfirmáció – utóbbi fontos határ a fiatalok társadalmi 

szerepvállalásának tekintetében is. A férfiak esetében a katonai sorozás jelent olyan 

cezúrát, aminek a lányoknál nincs megfelelő párja. Náluk az első menstruáció jelentkezése, 

tehát a biológiai érésük tekinthető fontos állomásnak, ami a többivel ellentétben a 

nyilvánosságtól elrejtve, titokban, szégyenkezve zajlott, a külsőségek helyett a 

viselkedésükben hozott változást. A nagylányok ugyanis félénkebbek, tartózkodóbbak, 

körültekintőbbek lettek, a tisztulás időszakában nem jártak el otthonról, mulatságban sem 

vettek részt. 

Az alábbi ábrán a nemek és az átmenet rítusainak összefüggését mutatjuk be. A 

közöseket kiemeltük. 

 

 

HALÁL 

HÁZASSÁGKÖTÉS 

sorozás  

JEGYESSÉG 

     FÉRFI           KONFIRMÁCIÓ        NŐ 

biológiai érés kezdete 

KERESZTELŐ 

SZÜLETÉS 

 

 

A kereszteléssel a gyermek a vallásközösség tagjává vált, felvett hitét a konfirmáció 

során erősítette meg. Ez után kaphatták meg a lányok első viseletüket, és bár még nem 

válhattak a nagylányok közösségének teljes jogú tagjává, két-három év múlva eljárhattak a 

kocsmai táncba, a vasárnapi sétára, hamarosan udvarlót is tarthattak. Amíg működtek a 

fonók, oda is csak a konfirmáció után léphettek be. Kiskőrösön nem emlékeznek a leány- 

és legényavatás szokására, de kocsmába, táncba azok járhattak, a legénybandákba is csak 

azok tartozhattak, akik átestek a konfirmáción. A legények viseletében ez nem jelentett 

változást, az ő ruházatuk hamarabb követte a felnőttekét. A házasságkötés mindkét nem 

életében a csúcspontot jelentette. A menyasszonyt a fejdísze, a vőlegényt a vőlegényvirág 

különböztette meg társaitól. Az öltözék ebben az esetben másodlagos, hiszen az erre az 
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alkalomra felöltött ruhát a menyasszony későbbi életszakaszaiban is viselte, a vőlegény 

posztóöltözete szintén évtizedekig része volt a ruhatárának.   

Az élet törvényszerű elmúlása, valamint a hozzá kapcsolódó, hosszabb-rövidebb ideig tartó 

gyászidőszak gyakorolta a legnagyobb hatást a viseleti rendszerre.  

Az alábbiakban ezeket a változásokat részletezzük. 

 

5. 2. 1. Konfirmáció  

 

Viseletes területeken a fiatal lányoknak általában tiszta fehér öltözetet varrattak 

vallásuktól függően konfirmáció vagy elsőáldozás alkalmából,
393

 ami nagy értéke miatt 

több helyen a lány menyasszonyi ruhája, és egyes templomi ünnepek kötelező viselete is 

lett. Ezt öltötték fel Kalocsán karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor, úrnapján, az otthoni 

búcsú miséjén, valamint a délutáni táncmulatságba,
394

 Kiskőrösön ez lett az 1930-40-es 

évektől a menyasszonyi viselet. 

Fontos azonban, hogy Kiskőrösön még az 1940-es években sem volt általános a fehér ruha 

kiállítása, hanem színes ünneplőben konfirmáltak a lányok.
395

 A század derekától ezt a 

ruhát öltötték föl a lányok pünkösdkor, amikor tiszta fehérbe’ mentek a templomba.  

 

 

5.2.2. Jegyesség 

 

 A lányok a konfirmációtól fogva léptek be a lányok közösségébe, majd a rövid 

ideig tartó lánykodás után, 16–17, de mindenképpen 20 éves koruk előtt mentek férjhez. A 

jegyességnek nem volt megkülönböztető ruhadarabja, ám a házasságkötés előtti három 

vasárnap a legszebb nagyünneplőjükben mentek a templomba. Az esküvő előtti vasárnap a 

menyasszony koszorúsan, a 20. század első harmadáig fekete menyasszonyi ruhában, teljes 

díszben vonult be a templomba, és délután is így ment sétálni
396

 a két koszorúslányával 

                                                 
393

 Flórián Mária 1997. 762. ; 765. 
394

 Romsics Imre 1998. 388. 
395

 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) 1940-ben még zöld kázsmérban konfirmált.  

Egy másik példa szerint Sóváron (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) tűzpiros konfirmandus ruhában temették 

el a lányokat. Fél Edit–Hofer Tamás 1966. 356–357.; Uő. 1970. 136. 
396

 A séta (korzó) – a fiatalok legfőbb ismerkedési lehetősége – a Szarvas Fogadó előtti téren, a 

városközpontban zajlott az 1930-40-es években. Vasárnap délután minden fiatal lány tiszta fehérbe öltözött, 

és barátnőivel kettesével, hármasával sétált. Közben alkalom nyílt arra is, hogy a legényekkel találkozzanak, 

beszélgessenek. (49. fotó) 
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együtt, akiknek a hajába ő ajándékozta az egyforma szalagot.
397

 A koszorúsok ruhája a 

menyasszonyéhoz igazodva fekete, majd fehér volt.  

A maga készítette jegykendőt a menyasszony ajándékozta a vőlegénynek, aki azt az 

esküvőig magánál viselte. Ez a szép szokás a század első harmadában elhalványult, 

helyette jegyinget kapott a vőlegény. 

 Az 1950-es évektől a módosabb menyasszonyok pecsét- vagy karikagyűrűt kaptak, 

ami mellé köves kísérőgyűrű is járt. 

 

 

5.2.3. Katonaság 

 

A legények húszéves korukban vonultak katonának, a szolgálat három évig tartott. A 

vonulók kalapjára a lányok, rendszerint a kedvesük készítette a regrutaszalagot, ami 

masnira kötött több sor kivarrott szalagból állt, és amit a kalap hátsó részére tűzték. (33. 

fotó) A szalagok hátközépig értek. Az 1940–50-es években megszűnt a szalagtűzés 

hagyománya. 

 

 

5.2.4. Az esküvői öltözet 

 

A magyar parasztságra is igaz, hogy még a 19. században sem varrattak külön 

esküvői ruhát sem a menyasszony, sem a vőlegény számára, hanem a meglévő legszebb, 

legünnepélyesebb ruhájukban esküdtek, ami így megegyezett a tájegység mindenkori 

ünnepi viseletével.
398

  

Ebből fakadóan a menyasszonyi ruha mint komplett viseletegyüttes nem létezett, 

csak a pompája – hiszen a legdrágább kelméből készült – és a menyasszonyt megillető 

fejdísz különböztette meg az ünnepi lányviselettől.
399

 Az 1800-as években még színes, 

cifra, eladólány korban viselt öltözetben esküdtek, majd a fekete térhódításával ünnepélyes 

– és nem gyászos – jelentésű fekete darabokból állították össze. A 20. században 

                                                 
397

 Filus Erika 2006a 14. 
398

 Laczkovits Emőke a kalotaszentkirályi lakodalmi viselet szimbolikus színeit vizsgálva kimutatta, hogy a 

menyasszony öltözete csak legújabban fehér, ruhájában korábban a piros, a fehér, a rózsaszín és a zöld 

dominált. Ehhez hasonló színbeli változatosság csak a Sárközben és a moldvai csángóknál tapasztalható. 

Laczkovits Emőke 1983. 421. 
399

 Flórián Mária 1997. 760. 



116 

 

vidékenként különböző időpontban, de nagyjából az 1900-as évek első harmadára váltottak 

át a paraszti menyasszonyi ruhák polgári hatásra – Erdély kivételével – tiszta fehérre.  

Paraszti használatban a divatos-fiatalos jelentése miatt válhattak kedveltté a fekete 

menyasszonyi viseletek. A menyasszonyi öltözethez az ország több pontján hozzá tartozott 

a fekete bársonyszalag. Feketében álltak az oltár elé a katolikus Mezőkövesden az első 

világháborúig,
400

 Kalocsán
401

 és szállásain, valamint Kecelen is.
402

  

Az emlékezettel még elérhető időszakban fekete ünneplőjükben mentek férjhez 

Kiskőrösön is.403
 A selyem vagy ún. bácskai

404
 kelméből varrt fekete ruha elkészíttetése 

komoly anyagi terhet rótt a családokra, ezért kevésbé módosak nem új ruhában, hanem 

valamelyik családtag, barátnő fekete öltözetében álltak az oltár elé,
405

 vagy barna, 

mohazöld ruhában esküdtek.
406

 Kékben azonban sohasem, mert az szerencsétlenséget 

jelentett.
407

 Egy rend bácskai vagy selyem öltözék nagy értéket képviselt,
408

 nem csoda hát, 

hogy a lány később az összes nagy egyházi és családi ünnepen viselhette, halála után ebben 

temették el, nem egyszer örökölték is. 

A kiskőrösi szlovák menyasszony az 1950-es évek előtt fehér nyakfodrot, fodorral, 

csipkével díszített fekete bársony- vagy selyemkötényt, és fekete vagy fehér 

patentharisnyát vett. Lábára ősszel és kora tavasszal fekete bőr spanglis cipőt (spangliska 

cipeje), télen fekete bőrcsizmát húzott. Kezében hímzett zsebkendőt és a szüzességet 

jelképező rozmaringágat tartott. Fején a kiskőrösi specialisták kezén kifejlődött, jellegzetes 

helyi művirág menyasszonyi koszorút viselt. 

A divatváltozáshoz igazodva polgári hatásra az 1930-40-es években paraszti 

használatban is megjelentek a fiatalos, ártatlan jelentést hordozó hófehér menyasszonyi 

ruhák, amelyek ugyanazt az utat járták be, mint fekete elődeik, vagyis a nagyünneplő a 

csak ekkor használatos kiegészítőkkel együtt (koszorú) egy alkalommal az esküvői ruha 

funkcióját is betöltötte. A fehér lakodalmi öltözetek megjelenésével párhuzamosan az 

ekkorra már inkább gyászos és öreges jelentésű fekete a halottas ruha színévé vált. 
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 Györffy István 1956. 113. 
401

 Romsics Imre 1998a 395. 
402

 Flórián Mária 2005. 241.  
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 Simon Györgyné 1980.; N. n. 1989. 466. és 544-545; Flórián Mária 2005. 240. 
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Filus Erika 2010.   
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 Ugyanez megfigyelhető a vőlegények esetében is. Nem mindenkinek telt rá, hogy új posztóöltözetet 

készíttessen a lakodalmára. Kiskőrösön még ma is emlékeznek arra, hogy a legények egymástól kölcsönözték 

a számukra sokszor nem is megfelelő méretű vőlegényruhát.   
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 Kelemen Pálné szül. Oroszi Erzsébet (1924) és Viczián Jánosné szül. Podobni Ilona (1923) közlése. 
407

 Kelemen Pálné szül. Oroszi Erzsébet (1924) közlése. 
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 A fekete selyemöltözet 26 hl, egy bácskai 50 hl bor árába került. Pazdernyik Józsefné szül. Varga 

Erzsébet (1928) közlése. 
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Általános volt, hogy – mivel az életkor előrehaladtával a ruházat a feketéig sötétedik – 

fekete, nem egyszer az esküvői ruhájukban ravatalozták fel az idős asszonyokat.  

Ezek az öltözetek még követték a hagyományos helyi szabásmintát, csak az 1950-60-

as évektől kezdve, a kivetkőzési hullám hatására kezdtek el terjedni a városias szabású, 

fehér menyasszonyi ruhák, amelyekhez koszorú helyett fátyol tartozott. 

Természetesen nem húzható éles időbeli határvonal a színváltás között. Bizonyítják 

ezt a régi fotók, amelyek között még az ’50-es években is találunk szép számmal fekete 

ruhás parasztmenyasszonyokat – az utolsó 1965-ben esküdött Kiskőrösön.  

 

Bár első megjelenését nem őrizte meg az emlékezet, az 1930-40-es évektől a 

kiskőrösi szlovákok között is terjedni kezdett a fehér menyasszonyi öltözet, amelyet drága 

organtinból (organdi), grenadinból (granadír) vagy mollból (mol) varrták. A fehér ruhának 

kezdetben vagyoni helyzet jelölő szerepe volt, csak az iparos és a nagygazda lányoknak 

tellett rá. Egy évtizeddel később azonban olyan divatossá vált, hogy egyszerűbb családok, 

ha nagy anyagi áldozat árán is, de fehérben adták férjhez lányaikat. A korábbi komor 

fekete ruhákkal ellentétben sokkal szebbnek, ártatlanabbnak és divatosabbnak látták így 

őket. Míg a fekete ruhához vehettek fehér harisnyát és a nyakfodor is fehér volt, addig a 

tiszta fehér ruhába már egyáltalán nem keveredett fekete, nagyon ritka esetben az árva 

menyasszony fekete szalagot kötött a hajába, vagy egy-egy fekete művirágot tűzött a 

koszorújába.
409

  

A fekete esküvői ruhával ellentétben, a fehér szoknyákat csak az első gyermeke 

megszületéséig viselhette az újasszony. Utána átörökítették a családban, esetleg barátnőnek 

adták. Ha nem volt kinek továbbadni, akkor lefejtették a szoknya gallérját, kiterítették, és 

egy díszítetlen lepedővel összevarrva a tisztaszoba felvetett ágyának ágytakarójaként 

használták tovább.  

 

 A férfiaknak sem volt külön vőlegény-öltözetük, a saját vagy kölcsönkért 

posztóruhában esküdtek.
410

 A nadrág fekete zsinórdíszítéssel készült, hozzá fekete mellény 

és vizitka járt. A jegyinget az esküvő előtt a menyasszony készítette fehér vászonból, tűzés 

és fehér hímzés díszítette. Fején fekete pörgekalapot viselt, ami mellé rozmaringágat 

tűztek. Lábán fényes, hosszúszárú bőrcsizma volt.  

                                                 
409

 Andriska Istvánné szül. Sziráczki Mária (1942), a koszorúkészítő Sziráczki Istvánné Gyalog Mária leánya 

közlése. 
410

 N. n. 1989. 541. 
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A vőlegényt kiemelt státuszát a vőlegényvirág jelezte. Ezt ugyanaz a koszorúsasszony 

készítette, aki a menyasszony fejdíszét, és ahhoz hasonlóan művirág volt szalagokkal 

díszítve. A lakodalom reggelén tűzte ki a menyasszony a leendő férje mellére. 

 

 

5.2.5. Menyecskeviselet 

 

Férjhez menetelétől fogva számított valaki menyecskének. Viselete ebben az 

életszakaszban még mindig színes, díszes volt, de az évek múlásával egyre jobban 

egyszerűsödött. Az első gyermeke születéséig viselhette a fehér ruhát, utána azonban csak 

színeset. Amint megszülettek a gyermekei, fehér alsószoknyáit rózsaszín, világoskék, sárga 

anyagból varrottakra cserélte, szélüket cakknival kidíszítette. Ünnepre azonban még 

felköthette a fehér alsóit. 

Az ingváll és a pendely anyagában és szabásában nem változott a lányviselethez képest. 

Ünnepnapra még évekig felvehette az élénk színű, virágmintás kasmír szoknyákat, de a 

fehér kötényt feketére, a fehér halenkát a szoknya színéhez igazodóan sötétebbre cserélte. 

A templomba vagy egyházi ünnepekre fekete vagy sötétkék bácskait, bársony- vagy 

selyemruhát öltött magára.  

A menyecske dísze a főkötő lett, aminek ünnepi változata valóban ékes volt: gazdag, 

színes hímzés vagy gyöngy, flitterek, strassz, apró tükrök díszítették. Egy asszony már nem 

lehetett hajadonfővel, otthon is kendőt vagy féketőt viselt. Fiatalasszonyok még hordhatták 

a csipkézett vagy a kormizott hajat, utána azonban csak hullámozták vagy simára fésülték. 

Az évek múlásával fokozatosan elhagyták a haj festését is.  

 

 

5.2.6. Menstruáló, állapotos, gyermekágyas nő öltözéke 

  

 A szakirodalomban számos példa akad arra vonatkozóan, hogy a tiszta, tehát még 

nem menstruáló lányok milyen helyet foglaltak el egy közösség rituális életében.
411

 Éppen 

ezért számunkra érthetetlen, hogy ennek a tiszta állapotnak a megváltozására mennyire 

nem készítették föl a lányokat, akiket általában váratlanul ért a biológiai érettségüket jelző 

első menstruáció. Sem édesanyjuk, sem idősebb nővéreik nem tartották lényegesnek, hogy 
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 Bővebben Keszeg Vilmos 1999. 259–265. 
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felvilágosítsák a lányokat erről a változásról.
412

 Ugyanakkor nem valószínű a teljes 

tudatlanság sem, hiszen a többgenerációs családmodell miatt nehéz vagy lehetetlen volt az 

intimitás megélése.
413

 

A tisztulás napjaiban nem annyira ruházatuk, mint magatartásuk változott meg.
414

 

Ameddig a folyamat tartott, ugyanazt a kopott, csak ilyenkor használt alsószoknyát 

kötötték a derekukra, mindig fordítva rajta, ha szükséges volt.  Kiskőrösön nem 

bukkantunk a máshol meglévő piros alsószoknyák használatára.
415

 Az 1800-as évek végén, 

1900-as évek első évtizedeiben született nők nem használtak felkötőket. 

Visszaemlékezések szerint nem tettek oda semmit, esetleg a lábuk között előre vették 

legalsó szoknyájukat, és elől, a megkötőbe fűzték. Vagy nem mentek el ilyenkor hazulról, 

vagy ha fontos munka volt, akkor hátul maradtak. „Borzasztó állapot volt, nagyon kellett 

ügyelni. (…) Mindig titkoltuk, még anyánk előtt is.”
416

Az I. világháború után már egyre 

többen varrtak maguknak vászonból téglalap alakú felkötőt, amibe kiritkult alsószoknyából 

vagy lepedőből hasított rongyokat tettek, és amit a négy sarkára varrt megkötőkkel 

rögzítettek a derekukra. A rongyokat rendszeresen forgatták, cserélték, a tisztákat külön 

helyen tárolták, a szennyeseket nagy titokban gyűjtötték és mosták. Az 1920-30-as évektől 

a tisztulás időszakában még azok is vettek teniszpargetból varrt száras bugyit, akik 

egyébként csak ünnepnap használták.
417

 Ebbe ugyanúgy bele tudták tenni a rongyokat, 

mint a felkötőkbe. Vattát, egészségügyi betétet kevés bőszoknyás használt, hiszen amikor 

ezek ismertté váltak, már sokan kivetkőztek.   

 Gyermekét váró nő viselete ugyanazokból a ruhadarabokból állt, mint a többieké. A 

különbség abban jelentkezett, hogy egy-egy ruhaneműből kevesebbet vett föl, azokat 

lazábban viselte, illetve a szorosan a testre szabott ruhákat mással váltotta ki.  Áldott 

állapotban lévő asszonyt nem szólták meg azért, ha kevésbé pontosan öltözködött, hiszen a 

közösség szemében ilyenkor fontosabb volt a születendő gyermek egészségének 

biztosítása, mint az asszony külső megjelenésének kifogástalansága. Ilyenkor kevesebb 

alsószoknyát kötött föl, azokat nem szorította meg olyan nagyon, és a hagyományostól 

eltérő módon nem a derekán, hanem gömbölyödő hasa fölött viselte. Felsőtestére zámedlis 

helyett kieresztős vagy hlatkás halenkát, hűvösebb időben vállkendőt vagy nagykendőt 
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vett, a szoros kacabajkát, a bekecset, a kabátot, a pruszlikot, a kötött mellényt vagy a 

szvettert csak állapota elején hordta.    

 A gyermekágyat ingvállban, pendelyben, a 20. század közepétől hálóingben 

feküdték. Mivel az ingváll mély kivágású, derékrésze rövid és bő, a szoptatás idejére is 

megfelelt. A már említett, a lányok ünnepi fehér öltözetében helyet kapó hímzett pruszlik 

egyszerűbb, díszítetlen változatát viselték a szoptató anyák az ingváll fölött.  

A hiedelem szerint a gyermekágyas időszak a legtisztátalanabb periódus egy nő 

életében.
418

 Éppen ezért fizikailag is elkülönítették, a tisztaszobában vagy a 

lakószobában
419

 lévő ágyát a férfiak meg sem közelíthették, a nőt tilalmak egész sora vette 

körül. Ezek betartása ugyanúgy létfontosságú volt a család és a tágabb közösség számára, 

mint az asszony és a gyermek egészsége szempontjából. 

 

 

5.2.7. A halóruha és a gyászolók öltözéke 

 

A halál és az ahhoz kapcsolódó hiedelmek, szokások kivétel nélkül minden 

népcsoport kultúrájában központi szerepet játszanak. A szertartások feladata és célja, hogy 

nagy külsőségek közepette – halóruha, ravatal textíliái, szemfödél, koporsó, gyászruha, 

halotti tor stb. – megadják a halott korához, rangjához, társadalmi helyzetéhez illő és méltó 

végtisztességet.
420

  

Az alábbiakban azt a folyamatot mutatjuk be, ahogy a színskála két végpontja, a 

fehér és a fekete szerepüket felcserélve a gyász és az ünnepélyesség kifejezője lett. A 

gyászolás és a viselet összefüggéseit vizsgálva kitérünk azokra a különböző 

érintettségekre, amik az elhunyt és a gyászoló között jelen voltak, és hosszabb-rövidebb 

időre megváltoztatták a viselő öltözködését.   

 

Német kutatókra hivatkozva
421

  Fél Edit hívta föl a figyelmet arra, hogy az európai és 

az Európán kívüli népek halotti szokásai jórészt a – haláltól és a halottól való – félelemben 

gyökereznek.
422

 A halottkultusz, illetve a különböző gyászcselekedetek tehát ennek a 

félelemnek a különféle megnyilvánulásai, és bármilyen magas fokú is egy kultúra, a halotti 
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szokásai a legősibb és legegyszerűbb vallásos képzeteken alapulnak.
423

 Ennek értelmében 

a gyász csak a legutóbbi időkben mutatkozik meg színekben és ruhafélékben, legősibb 

módon magát a testet változtatják el a fájdalom időszakára. Ide sorolható a testfestés, a 

gyász idejére való mezítelenséget, a haj kibontása vagy levágása, a szakáll 

megnövesztése.
424

  

A halálhoz kapcsolódó alkalmakon viselt ruhák színére nagy hatással voltak az 

egyházi előírások, mégis figyelembe kell venni, hogy a parasztság egészen a 19. századig 

nem birtokolta a társadalmi elit számára akkor már hozzáférhető színes, festett kelméket, 

így a saját maga előállította festetlen vászonöltözeteket használta ünnep- és hétköznapra 

egyaránt.
425

 A gyászolás szokásrendje és a gyász-színek kialakulása annak függvényében 

történt, hogy a felsőbb társadalmi körök milyen szokásokhoz, előírásokhoz igazodtak, 

illetve éppen milyen színek váltak elérhetővé a parasztság számára. Így a közrendűek 

gyászszimbolikája Európa-szerte csak a 19–20. század fordulójára alakult ki hosszú 

folyamat eredményeként.
426

 

Az európai parasztság a 19. század előtti időkben a fehér len- és kendervászon 

öltözőket használták köznapi, haló- és gyászruhaként, hiszen ezek a rostnövények a 

rendelkezésükre álltak a maguk szőtte vásznakhoz, illetve nem voltak még ismeretesek a 

festési eljárások, a színes ruhaanyagok előállításának technikája. Magyar népi használatban 

a fehérnek két különböző árnyalata, ennek következtében két különböző jelentéstartalma és 

használata ismeretes.
427

 A házivásznak sárgás, törtfehér színéhez a köznapi, az öreges, a 

szegényes, a gyászos jelentés párosult, míg a manufaktúrák vagy a gyárak által előállított 

finom pamut és gyolcs vakító fehér, szinte kékes színéhez a fiatalos, a módos, a drága, 

illetve az ünnepélyessel együtt a gyászos jelentés tapadt.
428

 A fehér tehát már úgy 

viselkedett, mintha két különböző szín lenne.
429

 Apor Péter a fehér ünnepélyes-fiatalos, és 

ünnepélyes-gyászos használatáról ír,
430

 de a 19. század folyamán a Kárpát-medence több 

területén, így az Ormánságban, a Sárközben,
431

 a Rétköz katolikus lakosságánál,
432

 a 

Fekete-Körös völgyében
433

 is a fehér volt a gyász-szín és a halóruha. Bátky Zsigmond 
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említi Magyarország néprajzának leírásakor, hogy a „Szlavóniában lakó református 

magyarok… házközösségben élnek, s a férfiak és a nők tiszta fehérben járnak.”
434

 Bátky 

állapítja meg az Ormánságról, hogy fehérítetlen házi vásznat öltenek magukra 

gyászoláskor.
435

 Szintén az Ormánságról írja Kiss Géza, hogy gyász idején a férfiak 

fehérre cserélték le a nyakravalójukat.
436

 Az érsekcsanádi nagyöregeket (idős férfiak) 

sáfránnyal sárgított ingben-gatyában ravatalozták föl.
437

 A fehér gyász-szín még a színes 

ruhadarabok megjelenése után is tartotta – igaz, csak reliktumszerűen – magát. Még a 20. 

században is megtalálhatók ezek a fehér öltözetek a Baranya megyei Kákicson az 1930-as 

években, a Somogy megyei Csökölyben egészen az 1960-as évekig jellemző volt.
438

 A 

sárközi falvakban az 1800-as évek legvégéig általános fehér gyász-színt a századfordulón a 

fele fehér – fele fekete gyász váltotta föl, ami fehér szoknyából és ümögből állt, amihez 

fekete selyemkötényt, selyem-mellkendőt, pártát, azaz homlok- és középbársonyt vettek, 

az eladólányok fekete nagypártát.
439

 Általánosságban elmondható, hogy kisgyermekeket, a 

fiatalokat, és a menyecskéket gyászolták fehérben, sok helyen a siratóasszonyok is fehér 

ruhát vettek föl.
440

  

 

A fehér gyász-színt és gyászviseleteket a fekete váltotta föl Nyugat-Európában a 19. 

század elején, Magyarországon és Európa déli területein később, csak az 1880–90-es 

évektől kezdve. Noha az 1800-as évek legvégére szinte mindenütt megtörtént a váltás, még 

a 20. században is voltak olyan reliktum területek – Anglia, Magyarország, szláv népek – 

ahol megmaradt a fehér gyász hagyománya. 

Szintén Fél Edit mutatott rá, hogy a „ma Európában annyira elterjedt fekete gyász-

szín eredete nem a festőanyagok használatának felfedezésében keresendő, hanem a 

színtelen, kopott, sokszor szennyes ruhában, amely olyan népeknél, mint például az írek és 

a dánok, akiknek ruhaanyaga, a fekete gyapjú, mert csak fekete bárányt tartottak, kezdettől 

fogva természetesen fekete volt.”
441

 Több nyelvben kapcsolat van a fekete és a piszkos 

szavak között, a fekete szín hatása sokszor abban mutatkozik meg, hogy viselője 

piszkosnak látszik, nincs rajta semmi vonzó, semmi irigylésre méltó, így a fekete sokszor 
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ugyanúgy nem tűnik fel, mint a kopott vagy a szennyes, ezért a kettő sokszor egymás 

mellett, egymással összekeveredve jelent meg.
442

 Nem véletlen, hogy gyász esetén többfelé 

nem vettek fel új ruhát, a szertartásokon is a lehető legegyszerűbben, legdísztelenebbül, a 

leghétköznapibb módon jelentek meg. Apor Péter leírásából tudjuk, hogy „még az idegen 

emberek s asszonyok is cifra köntösben nem mentenek, hanem mentől közönségesebben 

lehetett, úgy öltöztek (…) fejeken hosszú fekete fátyol.”
443

  

A főúri és polgári viseletekben elterjedő fekete gyász-szín az egyházhoz kapcsolható. 

A szerzetesek sötétszürke, fekete, az apácák fekete, szomorú színű ruhája gyakran 

gyászosnak hatott. A felsőbb társadalmi körök először férfiak temetésén öltöttek fekete 

ruhát, majd a 17. századra csaknem egész Európában megszokott lett. Terjedését az is 

segítette, hogy protestáns vidékeken különösen kedvelték, ebben jelentek meg a templomi 

ünnepeken, esküvőn és temetésen. Strasbourgban például a 17. században egyszerre élt 

egymás mellett a fekete és a fehér gyász. Ha közeli rokont gyászoltak, akkor tetőtől talpig 

fehérbe, ha távolit, akkor feketébe öltöztek.
444

 Az erdélyi előkelőségek szokásainak 

leírásakor Apor Péter már egyértelműen a fekete szín hangsúlyosságát emeli ki.
445

 Főúri 

használatban tehát egyszerre volt az új színnek – a fehérhez hasonlóan – ünnepélyes és 

gyászos jelentése. 

Ez a kettősség a parasztviseletek színhasználatában is megtalálható. Az 1800-as évek 

első feléből ránk maradt viseletleírások több alkalommal is kiemelik a fiatal lányok 

nyakban viselt fekete bársony pántlikáját. Erre Szeder Fábián palóc,
446

Zoltai Lajos 

debreceni
447

 példákat hoz. A századfordulón Göcsejben a férjhezmenetelkor az újasszony 

kontyára fekete gallangyot kötöttek, amit csak első gyermeke születésekor oldott le.
448

 

Ebben az esetben a fekete fiatalos-ünnepélyes jelentéstartalmú. A nyakban viselt fekete 
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nyakpántlikához hasonlóan országszerte kedvelt volt a fekete hajszalag. Ilyet viseltek a 

párta divatjának elmúlása után a Jászságban,
449

 Tardon
450

 valamint az erdélyi 

Mezőségen.
451

 A parasztság körében csak a 18–19. században vált általánossá a fekete 

gyász.   

 

Halóruha 

 

 Kiskőrösön a 20. század kezdetétől napjainkig felnőtt halott számára a fekete 

halóruha (na dhrobu) az általános. Korábbi, a 18–19. századra vonatkozó adatok hiányában 

csak valószínűsíthető, hogy akkor az életben is viselt egyrétegű vászonöltözet szolgált erre 

a célra kiegészítők és lábbelik nélkül. Koporsóba való fehér ruhára és fehér gyászra már a 

legidősebbek is csak hallomásból emlékeznek, de ők maguk már nem láttak ilyet. Egy-egy 

fénykép mindenesetre arról tanúskodik, hogy az első világháború után az öregasszonyokat 

fehér kendőben temették el, mondván, az ember a halál előtt testileg és lelkileg teljesen 

megtisztul. (11. fotó) Csecsemőt, apró gyermeket azonban mindig is világos színű ruhába 

öltöztették, esetleg világos abroszba csavarták. (21. fotó) Külön halóruhát nem varrtak a 

számukra, nagyobb gyermek lábára koporsóba való papucsot adtak.  

A felnőttek halóruhája az ünnepi öltözet darabjaiból állt össze, azonban az életben 

viseltnél számban mindig szegényebb volt. Nem tartalmazta ugyanis a nehezen feladható 

(harisnya), a nem látható (pruszlik) és a bőr lábbeliket (csizma, cipő), valamint az általában 

több rétegben viselt (alsószoknya, főkötő) elemekből csak egyet. Téli felsőruhák 

(nagykendő, kacabajka, kabát, szűr, suba) és téli fejviseleti darabok (nyakrakendő) szintén 

nem kerültek a koporsóba. 

 A már konfirmált legényt vagy eladó lányt teljes díszben temettek el. A lányt 

menyasszonynak öltöztették fel, fejére koszorú,
452

 kezébe mirtusz és jegykendő került.
453

 

A legényt is ünneplő posztóöltözetben, fehér ingben, mellényben ravatalozták föl, kalapja 

mellé vőlegénybokrétát vagy rozmaringágat tűztek. 

 Idősebb asszony, ember tudatosan készült a halálra. Az asszony tudatosan, maga 

választotta ki a halóruhát a meglévő ruhatárából, batyuba kötve külön tárolta a többitől. 
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Sokszor a hozzátartozók is tudtak róla.
454

 Ha nem volt előre elkészített ruhája, akkor abba 

öltöztették, amit a legjobban szeretett. Általános volt, hogy a fekete nagyünneplő, a 

korábbi menyasszonyi ruhája szolgált erre a célra. Férfiaknak a feleségük készítette össze a 

koporsóba való öltözéket. Cipőt, csizmát nem tettek bele, de a Tranoscius és a kalap 

melléjük került.  

 

Gyászruha 

 

A viseleti rendszer a gyászolás időtartama alatt változott meg a legmarkánsabban. Az 

öltözködést és a viselkedést szabályozó közösségi elvárások sokkal inkább arra 

vonatkoztak, hogy mit nem szabad fölvenni és hogyan nem szabad viselkedni, mintsem 

arra, hogy mit illik tenni a gyász ideje alatt. Sokkal több volt tehát a tiltás, mint az előírás. 

Általánosságban elmondható, hogy ruházatukkal, külső megjelenésükkel csak az 

asszonyok gyászoltak. Öltözetük tükrözte a gyászoló és az elhunyt életkorát, valamint a 

közöttük lévő rokoni fokozatot, a különböző érintettséget. A férfiak a temetésre ünneplő 

ruhát és fehér inget öltöttek, de öltözékük a későbbiekben sem árulta el a gyászalkalmat. A 

férfi viseleti rendszerben egyetlen olyan elem sem található, ami kifejezné ezt a 

megváltozott állapotot. 

Kapros Márta kategorizálását alapul véve különbséget kell tenni a gyászviselet 

felöltésének ideje között, vagyis el kell különíteni a személyes gyász, a vallási gyász, 

valamint a kegyeleti gyász alkalmait.
455

  

A vallási gyász azokra az alkalmakra vonatkozott, amikor ugyan nem történt 

haláleset, de az egyházi nagyünnepeken gyászosan vagy félgyászosan jelentek meg. Mivel 

a ruha színe az egyházi alkalomnak szólt, csak a templomi szertartás ideje alatt viselték a 

gyászruhát, az otthoni, a kimenő vagy a munkaruha nem tartalmazott gyászviseleti elemet. 

Kiskőrösön a húsvét előtti hathetes nagyböjtben vasárnaponként, nagypénteken, 

húsvétvasárnap, áldozócsütörtökön, a reformáció emléknapján, mindenszentek és halottak 

napján, valamint karácsonyvárás idején az adventi négy vasárnapon, és karácsony első 

napján viseltek gyászos vagy félgyászos öltözéket.
456

 Az 1930–40-es évekig a lakodalom 
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 Az egyik, 2016-ban elhunyt adatközlőnk úgy rendelkezett, hogy ne a szokásos fekete bácskaijában, 

hanem egy teljesen fehér, külön a koporsóba készíttetett ruhában ravatalozzák föl.  
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napja előtti vasárnap a menyasszony a koszorúslányaival együtt feketében, lányságát 

gyászolva jelent meg az istentiszteleten. 

A kegyeleti gyász távoli rokon vagy ismerős halálához kapcsolódott. Mivel ekkor 

nem volt szoros az érintettség, még a temetésen sem volt kötelező a teljesen fekete ruha, 

megfelelt a sötétkék vagy barna szövet-, karton- vagy szatyinruha, esetleg fekete alapú, 

apró mintás szoknya fekete halenkával.
457

 Ugyanez vonatkozott az ismerősért, távoli 

rokonért, szomszédért, köztiszteletben álló emberért mondatott gyászmisén viselt öltözékre 

is.    

A hozzátartozó halála miatti személyes gyász más és más minőségben jelentkezett attól 

függően, hogy csecsemő, kisgyermek, eladó leány vagy házasulandó legény, felnőtt vagy 

idős az elhunyt, illetve, hogy a gyászoló milyen viszonyban – közvetlen családtag, rokon, 

ismerős, települési elöljáró stb. – állt vele. Ezeket a különbözőségeket a temetési szertartás 

milyenségével, a gyászolás időtartamával és az öltözet színével lehetett a 

legszembetűnőbben kifejezni.
458

  A temetésen és a gyászolásban a felnőttek és a már 

konfirmált fiatalok vettek részt. Kisgyermektől nem várták el a gyászruha viselését, ha nem 

közvetlen családtag halt meg, akkor a temetésen sem kellett részt venniük.   

 A még a 20. század első évtizedeiben is magas csecsemőhalandóság miatt egy-egy 

újszülött vagy kisded halála az anyán kívül nem keltett mélyebb megdöbbenést a 

közösségben.
459

 Ilyen korban ugyanis a kisbaba még nem számított teljes jogú tagnak – a 

rokonok, ismerősök is csak alig ismerték, legfeljebb egyszer vagy kétszer látták. A 

temetési szertartás ebben az esetben a lehető legegyszerűbb, legrövidebb volt. Nem voltak 

siratóasszonyok, tort sem tartottak utána. Fehér vagy világoskék koporsóban temették el, 

de gyakran csak egy dobozba fektették a kis testet. Nem kísérte ki hosszú menet a 

temetőbe, csupán egy vagy két asszony vitte ki a hóna alatt a kis dobozt.
460

 Édesanyja is 

csak a rövidített szertartás alatt, de legfeljebb 1-2 hétig viselt mély-gyászt. 

 Ennek ellenpontja volt, ha egy fiatal, még hajadon leány vagy legény vesztette életét. 

Nekik ugyanolyan végtisztesség járt, mint a felnőtteknek, nagy külsőségek közepette 

temették el őket, megülték a lakodalmukat. A „halott lakodalma” általánosan ismert az 

egész magyar nyelvterületen.
461

 A 14–28 éves korukban elhunytakkal kapcsolatban olyan 

szokások éltek, amelyek több ponton megegyeztek az igazi lakodalmi szokásrenddel. A 
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koporsót nem gyászkocsin, hanem mindig azonos neműek vitték kézben vagy rúdon, a 

„szentmihálylovon”. A család nagy gyászban egy évig teljesen feketébe öltözött, utána 

félgyászosan kékbe, barnába, fekete, de apró mintás ruhába. Sok édesanya a gyászév letelte 

után sem tette le a feketét, így a gyermek elvesztése évekre, sőt, az egész hátralévő életére 

befolyásolta öltözködését. Nagylányok teljesen fekete ruhát öltöttek fekete szalaggal, 

csupán a nyakfodor lehetett fehér. (35. fotó)  

 Idős házastársat életük végéig gyászolták, az asszonyok mélygyászba öltöztek. Ha 

azonban fiatal volt még, és házasságot kívánt kötni, akkor a kötelező gyászidő után újra 

felvehette az életkorának megfelelő színű ruháit.
462

  

 

A kiskőrösi temetkezési és a halálhoz kapcsolódó szokásrendet vizsgálva 

megállapítható, hogy a gyászidő hossza itt is szoros összefüggést mutat a rokoni fokozat és 

az elhunyt életkora között. A személyes gyász időtartama az országos szokásrendhez 

igazodott.  

Az elhunytat megillető gyászidő tárgyalása előtt fontos megjegyezni, hogy a közvetlen 

rokon kategóriájába a felnőtt gyermek, a szülők, a házastárs és a testvér tartozott. Őket 

hosszabb gyászidő és mélyebb gyász illette meg, betartásukat a közösség nagyon szigorúan 

számon kérte. Távoli rokonnak számított a nagyszülő, a keresztszülő, az anyós és az após. 

Közvetlen rokonnak egy év nagy gyász, majd fél év félgyász, távolinak fél év nagy-gyász 

és 2-3 hónap félgyász járt. Ismerőst, szomszédot csak a temetése napján gyászolták meg, 

vagy amíg fönn volt, vagyis nem temették el. 

A gyászidő betartását szigorúan vették, hosszú ideig emlegették, ha valaki 

látványosan megszegte. Megszólták, kibeszélték, mások előtt is megfeddték azt, aki hamar 

letette. Főleg a család idős nőtagjai ügyeltek arra, hogy fiatalabbak betartsák a 

szokásrendet, míg ők maguk személyes példával jártak elől, esetenként tovább is tartották. 

Fiatal lányokkal, menyecskékkel valamelyest elnézőbb volt a közösség. Nem szólták meg 

azt a menyecskét, aki hamarabb visszavette a cifrát, ha tudták, hogy cudarul bántak vele. 

Eladó lányoknak csak a közvetlen rokonokat kellett előírásszerűen gyászolni, ismerősöket, 

távoli rokonokat, menyecskének a férje távoli családtagjait lehetett rövidebb ideig is.
463

  

A nők ruhatárában meglévő viseletdarabok nem egyformán számítottak gyászosnak, 

így a ruhatár nagysága is befolyásolta, hogy valaki mennyire tud megfelelően öltözködni a 

gyász ideje alatt. Nemcsak a ruha alapszínének, hanem anyagának, mintájának, a minta 
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színének, valamint a ruhadarab díszítettségének is nagy szerepe volt a különböző 

fokozatok, összetett jelzések kifejezésében. E finom utalásokat már a belenevelődés során 

elsajátították, ám a gyász ideje alatt nemcsak a nagylányok, hanem a menyecskék is 

sokszor kértek tanácsot a nagymamától vagy az anyóstól.   

A viseletdarabok közül elsősorban a szoknya, majd a fejkendő és a kötő közvetített 

gyászos tartalmakat, a többi ruhadarab csak a mélygyászban volt teljesen fekete, utána elég 

volt az is, ha sötét alapszínű. Ugyanúgy, mint máskor, ebben a megváltozott állapotban is a 

szoknya volt a meghatározó az öltözet összeállításakor. 

Mély gyászban nem vették föl a drága, ezért inkább az ünnepekre való bácskai és 

selyemöltözeteket, törekedtek arra, hogy a már többször használt, de még nem kopott 

darabokat öltsék föl, és a lehető legegyszerűbben legyenek. A temetésre, a gyászmisére és a 

következő időszakban a templomba sima fekete szövetet vettek fehér, de fekete szélű 

nyakfodorral, fekete selyemkötővel. A sima szövet után a fekete karton, delin, szatyin volt 

a leggyászosabb. Kerülték a széles, többsoros, ezáltal a gazdagságot kifejező 

csipkedíszítést, ugyanolyan színű és anyagú szoknya esetén azt választották, amelyiken 

keskenyebb volt.  

Télen fekete szövetkendővel kötötték be a fejüket, nagy hidegben fekete berliner 

nyakrakendővel. Nyáron fekete ritkakendőt, utóbbi időben minta nélküli nejlonkendőt 

használtak. Fiatal lányok fekete szalagot kötöttek a hajukba. Gyászban a főkötő is fekete, 

vagy fekete mintájú volt, de az alsófőkötők fehérek. Az asszonyok kerülték a hivalkodó, 

kirakott főkötőket. Az amúgy is csak a nagyünnepeken viselt ékszereket olyankor teljesen 

elhagyták. A gyászolás, különösen annak első, legmélyebb időszakában az otthoni ruházat 

is gyászos volt, fekete falú (fekete alapszínű) festőt, hozzá fekete parget (barhent)- vagy 

kordbársony zámedlis halenkát viseltek, nyáron vékony anyagú fekete kieresztőset vagy 

hlatkásat. Otthonra és ünnepre egyaránt a fekete szélű gyászzsebkendőt használták.  Aki 

mélygyászban volt, az, ha a mezőn fehér alsóneműben dolgozott is, fekete kendővel 

kötötte be a fejét.   

Ám még ekkor sem volt minden ruhadarab fekete, hiszen a pendelynek, az ingvállnak, a 

fiatalok alsószoknyájának nem volt fekete változata.  

 A mély gyász időszakának letelte után visszakerültek a használatba a még mindig 

sötét és kevésbé díszített, barna, sötétkék, sötétzöld, apró mintás szövetek, a pöttyös 

sötétkék vagy fekete festők, könnyítettek a feketén, félgyászosan öltözködtek tovább. A 

mintásak közül komolyabb volt az apró pöttyös, kockás, rombuszos, mint a virágmintás. A 

geometrikus még akkor is gyászosabbnak számított, ha a minta nagyobb volt, mint a 
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növényi ornamentikáé. A teljesen fekete után a tűpettyes volt a leggyászosabb. A minta 

színe is meghatározó volt. A fehér például gyászosabbnak számított a sárgánál, kéknél. 

Félgyászban nagylányok viselhettek fehér halenkát sötét szoknyával, fejükön fekete 

szalagot. Ritkán fekete gyöngysort is kötöttek a nyakukba. (34. fotó) 

 A gyászviselet felöltése – amennyiben egyházi alkalomhoz kötődött – az ünnep 

vasárnapjának reggelén történt, személyes gyász esetén abban a pillanatban, amikor a 

halálhírről értesültek.
464

 (50. fotó) A félgyászos darabokat a mély gyász időszakának letelte 

utáni vasárnap vették föl először, a cifrát a félgyász letelte utáni nagyobb ünnepen.
465

 „Na, 

majd pünkösdre már nem megyek úgy.” Adatközlőim visszaemlékezései szerint főként a 

fiatalok várták, hogy leteljen a szigorú gyászidő, és koruknak, állapotuknak megfelelő 

ruhában járhassanak. Ez azonban csak a farsangra, a húsvét hétfőre, a pünkösdre és 

karácsony másnapjára vonatkozott, hiszen az ezeken kívüli ünnepeken gyászos és 

félgyászos öltözéket kellett ölteni. Így a gyász időtartamát a böjti és az adventi időszak 

hetekkel is meghosszabbította.   
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5.3. Az alkalomnak megfelelő öltözködési rend 

 

5.3.1. Ünnepi öltözet 

  

 Ünnepi öltözeten a templomba való, valamint a kiemelkedő családi alkalmakhoz illő 

nagyünneplőket értjük. Az ünnepi alkalmak komolyabb, szertartásosabb megjelenést írtak 

elő, ami a viseletben is tükröződött. Éppen ezért ezek az öltözetek drága, rangos kelméből 

készültek gazdag díszítéssel, hozzájuk csak az adott alkalomra való kiegészítő 

kapcsolódhatott, melyeknek viselése meghatározott alkalomra korlátozódott.
466

 Anyaguk 

selyem, bácskai, bársony, kivarrott szövet, díszítményük a széles betétcsipke. Általában 

rövid ideig viselték, sokszor le sem ültek benne. Amikor hazaértek, rögtön lecserélték, és 

gondosan eltették. Nem lehetett őket mosni, bizony, generációk használták úgy, hogy 

egyszer sem volt kimosva.
467

 De nem is volt szükséges, hiszen ingvállat, alsó halenkát, 

alsószoknyákat vettek alá, így nem érintkezett a testtel.
468

 A legszebbeket átörökítették, 

elajándékozták.  Ha elhasználódott, nem kerültek a kimenő vagy az otthoni ruhák közé, 

díszítményüket lefejtették és másikra varrták át, vagy új csipkét tettek rá, és felújították.  

 Az alábbiakban az egyházi ünnepeken viselt öltözet-együtteseket mutatjuk be. Mivel 

a lányok és az asszonyok legtöbbször hasonló, néhány pontban azonban eltérő 

öltözetdarabjait külön táblázatban is összefoglaltuk,
469

 ezért itt csak az öltözet jellegére 

térünk ki. Nem elemezzük alaposan például a fej- vagy a lábviseletet, illetve az 

ékszerviselést.  A mellékletben külön szerepelnek a húsz év körüli eladó nagylányok 

valamint a harminc, negyven éves menyecskék és asszonyok ünnepi öltözetei. Idős 

asszonyok nagyünneplőire azok egyhangú, gyászos jellege miatt nem térünk ki. 

 Látjuk majd, hogy az ünnepek nagy részén mindkét korosztály viselete gyászos, 

félgyászos volt, sokkal kevesebb alkalom adódott a „cifra” felöltésére. Fontos 

megjegyezni, hogy az alábbi öltözeteket csupán a templomi szertartás alatt viselték, így 

például a böjti szigorú gyász nem tükröződött az otthoni vagy a munkaruhán.    

 

 A téli ünnepkört lezáró, vízkereszt és hamvazószerda közé eső farsang a jókedv, a 

mulatozás ideje volt. A lányok ilyenkor cifrába öltöztek, sárga, kék, zöld, bordó, ritkán 

fekete kázsméroblekot öltöttek fehér organtin, granadír, illetve fekete selyemkötővel, 
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színes szalaggal és ékszerekkel. Az asszonyok is felvették ezeket a színes kázsmérokat, de 

ők kizárólag fekete selyemkötőt fogtak maguk elé, a fejükre tarka kézsmér- vagy bácskai-, 

esetleg maszatos selyemkendő került.  

 A jókedv időszaka után hamvazószerdával beköszöntött a tavaszi ünnepkör és a 

húsvét. Hamvazószerdán nem öltöttek ünneplőt, a nagyböjti hat vasárnapon és a nagyhéten 

nagypénteken és húsvét vasárnap azonban a legszigorúbb gyászba, teljes feketébe öltözött 

mindkét korosztály.   

A lányok a böjti vasárnapokon és nagypénteken fekete selymet, sima szövetet, fekete 

bácskait, ritkán sötétbarna szövetruhát vettek föl fekete bácskai- vagy selyemkötővel. Az 

asszonyok a selymek, szövetek mellé teljesen fekete vagy fekete alapú, apró mintás 

delinszoknyát is felvettek fekete szövethalenkával, ünnepi kötővel.  

Mivel ilyenkor legtöbbször hideg volt még, mindkét korcsoport fekete nagykendőbe 

burkolózott, plüss- vagy perzsakabátot vett föl. A hideg ellenére a lányok harisnyában és 

cipőben, az asszonyok csizmában jelentek meg. 

 Húsvétvasárnap a lányok kizárólag sima fekete szövetoblekban, selyemkötőben, 

kabátban mentek a templomba, idősebbek szövetet, selymet vagy bácskait öltöttek.  

 Húsvét hétfőjén ismét felvehették a cifrát, de nem az apró virágú kázsmért, hanem a 

színes, kék, zöld, bordó, fekete kivarrott szöveteket választották. A lányok vagy a szoknya 

színével és anyagával megegyező halenkát, vagy fehér ünnepit vettek föl. Ha oblek volt 

rajtuk, akkor fekete selyemkötőt kötöttek, ha fehér blúz, akkor fehér organtint vagy 

granadírt. Asszonyok kivarrott szövetoblekban mentek fekete selyemkötővel.  

 Áldozócsütörtökön, Urunk mennybemenetelének napján mindkét korosztály 

félgyászba öltözött, a rangos bácskai- és selyemöltözetek helyett a lányok kék, zöld, fekete 

szövetszoknyát, vagy fekete festőt kötöttek a derekukra, felsőtestükre fekete 

szövethalenkát vettek. A szövethez fekete selyem-, a festőszoknyához fekete festőkötőt 

párosítottak. Asszonyok kizárólag fekete szövetoblekban, vagy kék, fekete 

festőszoknyában és fekete szövethalenkában mentek selyem- vagy festőkötővel. 

 A pünkösd volt az egyetlen olyan egyházi ünnep, amikor a lányok és asszonyok 

viselete nagyfokú különbséget mutatott. A lányok ilyenkor tiszta fehérbe öltöztek, fehér 

organtin-, granadír-, vagy mollszoknyát vettek ugyanilyen halenkával és köténnyel. Az 

asszonyok a legcifrább szoknyáikat, sárga, kék, zöld, bordó, fekete kázsmért, kék, zöld, 

bordó, barna kivarrott szövetet, kék vagy barna cifra bácskait, cifra delint akasztottak ki a 

szekrényből a hozzá tartozó halenkával és fekete selyemkötővel. A kázsmérokhoz az 
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újmenyecskék vagy a fiatalabb asszonyok fehér mollhalenkát is vehettek, de a kötényük 

ekkor is fekete volt. 

 A reformáció emléknapján, október 31-én a lányok ünnepi viselete félgyászos volt, 

kék, zöld, barna sima szövetszoknyát, kék vagy fekete festőszoknyát vettek föl a saját 

színű, vagy fekete sima szövethalenkával, fekete selyemkötővel. A festőszoknyákhoz 

fekete szövethalenkát vettek. 

Az asszonyok ilyenkor öltötték föl az új, még ki nem mosott festőszoknyájukat fekete vagy 

apró mintás sötét bársonyhalenkával, apró mintás sötét selyempargettal (egyik oldalán 

fényes barhent), a festőszoknyákhoz festőkötővel.  

 Ha mindenszentek vasárnapra esett, akkor mindkét korosztály fekete sima bácskait 

viselt a templomban, de ebben soha nem mentek ki a temetőbe, annál sokkal jobban 

féltették. Ha hétköznapra esett, akkor a lányok fekete sima szövetszoknyát és blúzt vettek 

föl fekete bácskai- vagy selyemkötővel, asszonyok fekete sima szövetoblekot, apró mintás 

fekete delin- vagy szatyinszoknyát fekete szövettel, maguk elé fekete ünnepi kötőt fogtak.  

 Karácsonyvárás idején, az adventi négy vasárnapon a lányok gyászos sima fekete 

szövetoblekot és fekete selyemkötőt, az asszonyok félgyászos fekete, kék, zöld, barna 

kivarrott szövetoblekot vettek föl szintén fekete selyemkötővel.  

 Karácsony első ünnepe mindkét korosztály számára gyászos volt. A fiatalok tiszta 

fekete bácskaiba, az asszonyok fekete bácskai-, selyem-, vagy sima szövetoblekba öltöztek 

bácskai-, vagy selyemkötővel.  

 „Cifrát” csak karácsony másnapján öltöttek. A lányok a farsanghoz vagy a húsvét 

hétfőhöz hasonlóan fölvették a kék, zöld, bordó, barna kivarrott szöveteket, és a kék, 

rózsaszín, gálickék, püspöklila táblás szövetszoknyákat. Előbbiekhez a saját halenkáját, a 

táblásokhoz fekete sima szövetblúzokat választottak fekete selyemkötővel. Asszonykortól 

fogva cifra bácskai oblekot, kék, zöld, bordó vagy barna kivarrott szövetoblekot vettek föl 

ezen az ünnepen fekete kötővel.  
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5.3.2. Útra való, kimenő ruházat, a félünneplő 

  

Viseletleírásokban ez a kategória hordozó vagy idestova menő ruhaként,
470

 útra való 

ruhaként,
471

 hurbolóként
472

 szerepel, átmenet képezve a díszes ünneplő és a munkában 

viselt ruházat között. Ide tartozik az az öltözet, amit boltba, piacra menve, hivatalos ügyek 

intézésére, orvoshoz, rokonlátogatásra vettek fel, a vasárnap délutáni sétán, a 

táncmulatságban viseltek. Ameddig újak voltak és nem kerültek mosásba, közvasárnap 

még a templomba is felvették őket. 

Ebben mentek ki a határba is, ám kiérve levették, gondosan összehajtották, portól és 

esőtől védve batyuba kötötték. Munka után ismét magukra vették, hogy tisztán legyenek az 

utcán.  

A kimenő ruházat félünnepi volt, anyagában, a díszítés minőségében és 

mennyiségében elmaradt a nagyünneplőktől. Festőből, kartonból, pargetból készült, a 

drága betétcsipke helyett zsinórt vagy vékony műszálas csipkét varrtak rá, kisebb felületen 

hímezték ki. (23., 37., 57., 58., 60., 61., 62.. fotó) 

Ezeken túl a legnagyobb különbség a nagyünneplő és az útra való között a tisztítás 

gyakorlatában van. Míg előbbit nem lehetett, utóbbit gyakran mosták, használata 

indokolttá tette a gyakoribb tisztítást. 

Ezek a ruhák eleve félünneplőnek készültek, és ha nagyon elhasználódtak, akkor 

leszállították a köznapi ruhák kategóriájába.   

 

 

5.3.3. Otthoni ruha, munkaruha 

 

Az otthon, mindennapra viselt ruházat mosható, könnyen tisztítható, strapabíró 

anyagból készült, általában sötét színű, így a szennyeződés kevésbé látszott meg rajta (22., 

23. fotó). Kiskőrösön a kékfestő kötény és szoknya volt a legkedveltebb erre a célra. A 

lányok, asszonyok igyekeztek otthonra is takarosan öltözködni, ha átszaladtak a 

szomszédba, másik, tiszta kötényt kötöttek, vagy megfordították az előttük lévőt. 

Különösen az eladólány ügyelt arra, hogy haja, öltözete megfelelő legyen. Felsőtestre 
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díszítetlen ingvállat, hűvösebb időben karton, festő, kopottabb bársony-, pargethalenkát 

vettek. (67, 68, 69. fotó)  

A legpiszkosabb munkákra külön rend ruhát tartottak, amit csak ritkán mostak, nem 

törődtek vele, ha elszakadt. A munkaruhának azokat a darabokat fogták be, amelyek 

otthoni ruhának sem voltak alkalmasak. (59. fotó) 

Ilyen munka volt a szapulás, a szappanfőzés, a meszelés, a ház földjének felmázolása 

vagy a kenderáztatás.  

Aratáskor vagy szénagyűjtéshez tiszta, rendes ruhát vettek, hiszen ezek tiszta munkák 

voltak, nem piszkolódott el a ruházat. Világos színű blúzt és kendőt viseltek azok a lányok 

és asszonyok is, akik a gyógynövénymunkára szegődtek. (24. fotó) 



135 

 

5.4. A színek szerepe és jelentése a kiskőrösi viseletben 

 

 A fentiekben láttuk, hogy nemenként, korosztályonként, öltözetdarabonként eltérően 

érvényesül a színek dominanciája. Az általuk kifejezett többlettartalmakat Kiskőrösön is a 

szocializáció során tanulta meg az egyén, használatukat a belenevelődés során sajátította 

el.
473

 Az itt meglévő színek vizsgálatakor megállapítható, hogy az országos 

színjelentésekhez igazodnak, eltérő tartalommal nem találkoztunk. Ennek hátterében 

valószínűleg az áll, hogy a parasztság ízlésére a társadalmi elit öltözködése, valamint az 

egyházi szabályozás is nagy hatással volt. Mivel az életfordulókhoz kapcsolódó 

legnagyobb ünnepek egyházi keretek között zajlottak, a mindennapi életet mélyen áthatotta 

a vallásosság, ezért természetes, hogy a liturgikus ruhaszín-használat is hatással volt a 

parasztság öltözködésére.
474

 Egyházi használatban a színeknek közérthető és egyforma 

jelentése volt. Így a fehér az ártatlanság, a szüzesség és a hit, a vörös a krisztusi véráldozat 

és a tűzben való megtisztulás, a fekete a gyász és a lemondás, a zöld a megújulás, a lila és a 

viola pedig a bűnbánat, a szomorúság kifejezője volt.
475

 

  

 A magyar néprajztudomány kezdetben történeti érdeklődéssel fordult az öltözet 

színeihez, és elsősorban olyan kérdésekkel foglalkozott, mint a gyász-színek eredetének 

problematikája, a kései kiszínesedés történeti háttere, vagy a festett, színes anyagok 

beépülése.
476

 A 20. században a természettudósokon kívül leginkább nyelvészek, 

pszichológusok, ritkán művészetelmélet-írók, építészek munkáiban bukkant fel a színek 

témája; a nyelvészeti kutatás elsősorban a színek etimológiájával foglalkozott.
477

 A 

néprajzkutatók figyelmét legelőször az keltette föl, hogy a viseletek főbb jellemzői – 

anyag, szín, szabás, díszítés, az öltözékek összeállítása – között különös jelentőségű a szín 

az öltözékkel kifejezett többletjelentés megvalósításában.
478

 A népviseletekben ez a tény 

különösen a női, ezen belül az ünnepi ruházatban nyilvánul meg.
479

  

Az évszázadok alatt szép sorjában teret kapó újabb színek felvázolása során 

szükséges valamihez képest, valamihez viszonyítva megrajzolni a folyamatokat, az 

öltözeteknek valamiféle régi, eredeti formájára utalni anélkül, hogy valami évszázadokon 
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át változatlan formát keresnénk. A változás lassúságának oka, hogy a munkaruhák 

elkészítését a lehető legegyszerűbben oldották meg. A lakodalomra kapott kelengye 

tartalmazta az egész életre szóló testi ruházatot és háztartási textíliákat, a drága, a 

családokat anyagilag nagyon megterhelő ünnepi viseleteket átörökítették egymásnak, a 

szegényebb rétegek nem jutottak hozzá a drága növényi- és földfestékekkel festett 

kelmékhez, így a ruhadarabok évtizedeken keresztül alig módosultak. Ezek értelmében 

csak akkor észlelhető a változás, ha azt a megfelelő időintervallumban vizsgáljuk és 

figyelembe vesszük, hogy egy-egy ruhadarab vagy szín beépüléséhez, esetleg kikopásához 

sokszor emberöltőkre volt szükség. Az új formák, anyagok, megoldások, színek lassan 

rétegződnek a régi elemek mellé, így ha divatváltozásról nem is, dúsulásról, gyarapodásról 

mindenképpen beszélhetünk.
480

  

 

A következőkben oly módon foglaljuk össze a kiskőrösi viseletben meglévő színek 

jelentéstartalmait és megjelenési helyét, hogy megemlítjük a színek vallásos és profán 

értelmezését, esetenként az idők folyamán bekövetkezett jelentésváltozásokat is.  

A fehér az egyházi színhasználatban
481

 és a paraszti kultúrában egyaránt kiemelkedő 

fontosságú volt. A gyász-színekkel foglalkozó összehasonlító tanulmányában Fél Edit több 

olyan Európán kívüli népet említ, ahol gyászoláskor fehérre festik a testüket, és az 

asszonyok fehér leplet viselnek.
482

 A kereszténység a fehéret Krisztussal, a világ 

világosságával azonosította, aki elűzi a sötétséget és a gonoszt.
483

 

Magyar népi használatban a fehérnek két különböző árnyalata, két különböző 

jelentéstartalma és használata ismeretes.
484

 A házivásznak sárgás, tört fehér színéhez a 

köznapi, az öreges, a szegényes, a gyászos jelentés párosult, míg a manufaktúrák által 

előállított finom gyolcs és pamut vakítóan fehér, szinte kékes színéhez a módos, a drága, 

illetve az ünnepélyes jelentés tapadt.
485

 Apor Péter is ír a fehér ünnepélyes-fiatalos, és az 

ünnepélyes-gyászos használatáról.
486

 A két értelmezés annyira különbözött egymástól, 

hogy a fehér úgy viselkedett, mintha két különböző szín volna. 
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A fehér apotropeikus volta miatt válhatott gyász-színné, mint ahogy azt Erdélyi Zsuzsanna 

is megállapítja.
487

 Az ősi hit szerint amint bekövetkezett a halál, a halott és a hátramaradók 

érdekében azonnal védekezni kell a gonosz ellen. Erre szolgáltak a testet beburkoló nagy 

fehér lepedők (palóc hamvas, ormánsági füstös) és a tükör fehér kendővel való leterítése.
488

 

A 19. században a Kárpát-medence több területén, így az Ormánságban,
489

 a Sárközben,
490

 

a Rétköz katolikus lakosságánál,
491

 a Fekete-Körös völgyében
492

 is a fehér volt a gyász-

szín és a halóruha. Bátky Zsigmond említi, hogy a szlavóniai református magyarok tiszta 

fehérben járnak.
493

 Az érsekcsanádi nagyöregeket sáfránnyal sárgított ingben-gatyában 

ravatalozták föl.
494

 

A fehér gyászszín még a fekete általánossá válása után is tartotta – igaz, csak 

reliktumszerűen – magát. A fehér öltözékeket így az 1930-as években is megtaláljuk a 

Baranya megyei Kákicson, valamint a Somogy megyei Csökölyben.
495

 Hévízgyörkön még 

az 1940-es években is akadt olyan idősebb asszony, aki fehérben temettette el magát.
496

 

Bagon idősre is adtak fehér ruhadarabokat, ha úgy kívánta, hiszen úgy gondolták, hogy 

hamarosan újjászületik, és ne menjen feketébe, hanem tiszta fehérbe.
497

 

A sárközi falvakban az 1800-as évek legvégéig általános fehér gyászviseletet a fele fehér, 

fele fekete gyász váltotta föl.
498

 Ennek a jelenségnek korábbi párhuzamát találjuk meg 

Strasbourgban, ahol a 17. században fehérbe öltöztek közeli hozzátartozó halála esetén, és 

feketébe, ha távolabbi rokon volt az elhunyt.
499

 Itt a színnel a rokoni fokot különböztették 

meg, míg több helyen életkorjelölő funkciója volt a halóruha színének: kisgyermekeket, 

fiatalokat, menyecskéket gyászoltak fehérben, sok helyen a siratóasszonyok is fehér ruhát 

vettek föl.
500

  

A fehér az úri, polgári használatban divatos, fiatalos jelentést kapott, ami átkerült a 

parasztsághoz.  Így fehér lett az elsőáldozók, a bérmálkozók, a konfirmálók, a Mária-

lányok és a menyasszonyok ruhája, hiszen ekkor már nem a gyászos, hanem a tiszta, 
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fiatalos, ünnepélyes, átvitt értelemben a szüzesség és az ártatlanság értelme társult 

hozzá.
501

 

A készen kapható finom vásznak, pamut- és gyolcsfélék a parasztság számára drágák, 

különlegesek és értékesek voltak. Vakító fehérségükhöz az ünnep, a gazdagság, a fiatalság 

jelentés kapcsolódott. Számos adat bizonyítja, hogy a vásznak természetes színétől még 

kékítéssel is igyekeztek elkülöníteni ezeket a kelméket, és kizárólag az ünnepi 

viseletdarabokat készítették belőlük.
502

 A fehér-világoskék színpár közötti kapcsolat onnan 

ered, hogy gyakran annyira kékítették a vásznakat, hogy egy idő után egyszerűen 

világoskék anyaggal pótolták a fehéret. Ezt volt jellemző Martoson,
503

 de az 1960-as 

években Kazáron is a korábban kékített sifon ruhaujjakat világoskék vászonból 

készítették.
504

  

A századfordulótól Kiskőrösön a kislányok és a fiatalok viselték a fehér ruhát 

konfirmációjuk alkalmával és az egyházi nagyünnepeken. Az 1930–40-es évektől a 

menyasszonyok is fehérbe öltöztek, fehér művirágból készített fejdíszt viseltek ugyancsak 

fehér szalagokkal. Lakodalomban fehér kendőt kötöttek a vőfély botjára. Ha eladó lány 

halt meg, azt hófehér ruhájában temették el, nem egyszer idős asszony fejére is fehér kendő 

került a koporsóba. Vászonból varrták a mosható ruházati darabokat, így a köznapi 

vászonöltözetet (pendely, ingváll, ing, gatya) és az ünnepi pendelyt, alsószoknyát, 

ingvállat, nyári halenkát, és az ünnepi kötényt. Fehér volt a nagylányok harisnyája és 

hajszalagja is, a gazdagon díszített nyakfodor és a kézbe való ünnepi keszkenők színe, és 

bár nem látszott, az alsó főkötőké és az alsó kendőké is. Fehér gyolcs volt a legények és a 

férfiak inge. 

A tisztaszoba ágyi ruhái, mint a lepedő, díszlepedő, a felvetett dunna- és párnahuzatok, az 

ágytakaró, az abroszok és a sublóttakarók szintén fehérek voltak. 

 

 A fehérhez hasonlóan a fekete is kétféle jelentéssel bír az öltözködéstörténetben. A 

középkorban egyértelműen negatív tartalmú volt, az ördöggel, az ártó szellemekkel, a 
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gonosszal, a rontással hozták összefüggésbe. A szín – ami nem is számított mindig színnek 

– kultúrtörténetét Michael Pastoreau „A fekete: Egy szín története” című összefoglalásában 

követhetjük nyomon.
505

  

Az úri viseletben a rangos fekete kelmék az előkelőség, a rang kifejezői voltak, amelyek a 

középkortól kezdve nagy népszerűségnek örvendtek Európában.
506

 Fekete ruhában 

azonban nagyon egyformák voltak a viselők, így az idők során sokkal kidolgozottabbá vált 

az öltözetek szimbolikája, és a szín mellett a szövésmód, a méret, a szabás, valamint a 

díszítés jelezte a viselő társadalmi státuszát.
507

  

A feketének a katolikus és a protestáns liturgiában is kiemelt szerepe volt, minek hatására 

kedvelt templomi ruhaszínné vált a parasztság körében. Magyarországon főleg protestáns 

vidékeken lett az alkalmi öltözet színe, de katolikus falvakban az első világháborúig 

szintén betöltötte az alkalmi ruha feladatát. Több viseletes területen feketébe öltöztek a nők 

virágvasárnap, karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor vagy a hónap első vasárnapján. 

A női viseletben elsősorban a pirossal kombinálódott, illetve annak helyére lépve a 

fiatalságot jelképezte.
508

 Amikor az úri öltözetben a 17. századtól gyászos tartalommal 

telítődött,509 paraszti használatban a fiatalos-ünnepélyes-gazdag jelentést a 19. század 

végére egyértelműen a gyászos vette át.
510

  

Az első világháború előtt színes vagy fekete volt a menyasszonyi ruha színe. Így például a 

lövétei menyasszony fekete szalagot viselt,
511

 de feketében álltak oltár elé a katolikus 

Mezőkövesden az 1910-es évekig,
512

 és ugyanez volt jellemző a teljesség igénye nélkül a 

Galga menti viseletcsoportra,
513

 a Sárközre,
514

 Martosra,
515

 Kalocsára
516

 és szállásaira, 

Bátyára, Kecelre
517

 és a szlovák telepítésű protestáns Kiskőrösre
518

 is. 

Kiskőrösön egyszerre jelentett komoly ünnepélyességet és mély gyászt. Ennek okán fekete 

volt – az 1930-as évekig általánosságban, elvétve az 1960-as évekig – a menyasszonyok 

öltözete, ugyanezt használták böjtben, karácsonykor, temetés alkalmával. Fekete volt az 
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idősek színe, a nagyünneplők és a hozzájuk való szögletes bácskai- vagy selyemkötők, 

kendők színe, valamint a téli ruhadarabok, a fejrevaló kendők, a nagykendő, a bársony 

vagy perzsakabátoké.  Fekete posztóból varrták a férfiak zsinóros posztóöltözetét, fekete 

volt a posztókalap és a bőrkucsma, fekete bőrből készült a csizma, a cipő és a papucs. 

 

A parasztság viseletében, különösen a fiatal lányok és menyecskék öltözetében
519

 

meghatározó a piros szín szerepe.
520

 Szoros kapcsolatban áll a tűzzel, a Nappal, a vérrel, a 

háborúval, az erőszakos halállal és a gyásszal.
521

 A kiskőrösiek a piros helyett inkább a 

bordó és a meggyszín kelméket kedvelték.
522

 Ebből varrták a szövetszoknyákat és 

halenkákat, asszonyok ősztől kockás bordó szövetkendőt kötöttek, ünnepre kedvelték a 

bordó bácskai kendőt. Noha a fiatalság és az élet jelképe, a fiatal lányok inkább világos, 

mint piros ruhájukkal tűntek ki a többiek közül, hajukba is gyakrabban került fréz, 

rózsaszín vagy világoskék szalag, mint piros. A szín kis felületen jelent meg a viseleti 

darabokon, így piros volt a szoknyák pléhelése, az alsószoknyák cakkozása, a legények 

halenkájának hímzése és ritkán a gomb. A viseleti darabok hímzésénél többféle piros 

árnyalatot használtak a virágfejek, kivált a rózsa kivarrásához.  

 

A kék kultúrtörténetéről legátfogóbban ugyancsak Pastoreau angol nyelvű 

munkájából értesülhetünk.
523

 Általános jelentése a hűség, a békesség, az ég színeként az 

állandóságot, a tenger kékjeként a végtelenséget jelenti. A keresztény liturgiában Szűz 

Mária és az angyalok színe.
524

  

A kék esetén külön kell választani annak világos és sötét árnyalatát, hiszen a világoskék a 

fehérhez, a sötétkék a feketéhez közelít mind árnyalatban, mind jelentésben. Fentebb 

utaltunk rá, hogy a fehér ruhát kékítéssel, majd egyszerűen világoskék színnel pótolva (pl. 

ruhaujj) tették ünnepélyesebbé, ami egyben fiatalságot és tisztaságot is jelentett; a sötétkék 

több magyar viseletben a gyász-színek között szerepelt. A kék szövetszoknya és a kék 

alapú bácskai a legrangosabb kelmék közé tartozott az azonos anyagú köténnyel és 

kendővel együtt, mindenképpen az ünnepi alkalmak jelzője volt. Világoskék volt a lányok 
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ünnepi hajba való szalagja. A szintén ünnepre való férfi posztóruhák fekete mellett kékben 

is készültek. A mélygyász letelte után a sötétkék ruhák vezették vissza a fiatalasszonyt a 

színes ruhákhoz, távoli rokon, ismerős temetésére megfelelt a kék öltözet is.  

Az ünnepélyes és gyászos, de mindenképpen az emelkedettebb jelentés mellett a kék a 

köznapi ruhák színeként is tárgyalható. Kiskőrösön a festőből készült kötő férfinak, nőnek 

egyaránt kedvelt ruhadarabja volt, ezzel védte munka alkalmával a ruházatát, hordozott 

benne kisebb terhet, borított le, vagy törtölt meg benne arcot, kezet.
525

 Szintén 

többfunkciós volt a nagyméretű kékfestő abrosz.
526

 A festőszoknya inkább otthoni, 

különleges esetben ünnepi öltözetdarab volt. Könnyebben kezelhető kék színű anyagból – 

flanel, dzsörzé, nejlon – varrták az otthoni vagy félünnepi halenkákat. 

 

A zöld a tavasz, a bimbó, a vetés, a kezdet, az élet, a reménység színe.
527

 Kiskőrösön 

a nőkhöz köthető, férfi viseleti darabok alapjaként nem, csupán a hímzések színében (pl. 

legények halenáján az indák, virágszárak színe) van jelen.  A női öltözetben a 

nagyünneplő szoknyák és halenkák alapszíneként volt gyakori. Kedvelték a feketével 

kivarrott zöld szövetoblekot, de hozzá fekete kötényt és kendőt vettek. Zöld plüss- vagy 

bársonykendőt ritkán viseltek, zöld kockás szövetkendője azonban a legtöbb asszonynak 

volt.  

Menyasszonyi ruha színeként
528

 csak ritkán jelent meg, csupán akkor, ha a 

menyasszonynak nem volt módja fekete, később fehér ruhában férjhez menni. Ilyenkor egy 

szép zöld vagy barna öltözet is megfelelt.  

A zöld nem volt jelen gyász-színként Kiskőrös halottkultuszában, gyászolási 

szokásaiban.
529

 Főként a testi vászonruhák, valamint a lakás textíliáinak hímzésében kapott 

nagyobb jelentőséget a növényi szárak, levelek, indák színeként, valamint a főkötők 

gyöngyözésekor. Ugyan nem viseleti darab, de a tisztaságot jelképező rozmaringágban, 

valamint a lányok mellére tűzött virágban is jelen volt. Olyan szép példát nem találtunk 

Kiskőrösön, mint amit Flórián Mária említ Kalotaszeg kapcsán.
530
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A barna a bőrök természetes színeként egyaránt megjelent a férfi és a női öltözetben 

a bekecs, a suba, a kucsma színében. Fiatalok és idősebbek egyaránt viselték. Ám a barna 

színű textíliából készült darabok, mint a barna harisnya, szoknya, halenka, kendő, barna 

kötött pruszlik és szvetter egyértelműen az öregség jelzője volt, az asszonyok és idős 

asszonyok ruhatárában kaptak szerepet 50 éves koruk fölött. A férfiak barna kordbársony 

priccses nadrágja is az éltesebb korosztály öltözetdarabja volt. A századelőn még viselt, 

barna bőrrel díszített subákat a gazdák, később az idősebbek terítették a vállukra 

templomba menet. Utóbbi egyúttal a paraszti identitás kifejezője is volt. 

A kék mellett a barna gyász-színként a félgyászban kapott szerepet, a nagy gyász letelte 

után a barna ruha jelentett átmenetet a feketéből a világos, cifra ruhákba. 

A szürke szín viseletben betöltött szerepe Kiskőrösön elhanyagolható, csupán az 

elhasznált, szennyes vászonruhák, zsákok, pokrócok színeként jelentkezik.
531

 

 

Az arany és az ezüst önálló ruhaszínként nem vizsgálható, a színekkel foglalkozó 

néprajzi irodalom is csak marginálisan tárgyalja. Kiskőrösön a ruházat színeként szintén 

nincs jelen, ám a női fejviseleti darabok díszítményeként jelentős szerepet tölt be. A lányok 

libacskájának szélét, kirakott szalagjaik bokát előszeretettel díszíttették ezüst flitterekkel, a 

menyasszony koszorúja is bőven tartalmazott arany és ezüst díszeket, az arca elé lógó 

lametta teljesen ezüstszínű volt. A fenti két szín legnagyobb mértékben az asszonyok 

kirakott, tehát arany és ezüst flitterekkel, gyöngyökkel, kövecskékkel, tükrökkel, 

különböző alakú lapos díszekkel beborított főkötőjén vizsgálható. Megjegyzendő, hogy a 

kettőt együtt is használták, de gyakoribb volt, hogy más színekkel kombinálták.  

 

A ruhaszínekkel foglalkozó kutatások egyértelmű feladatként jelölik meg, hogy a 

viseletleírásokban szerepeljenek az általánostól eltérő, helyi színelnevezések is,
532

 mint 

ahogy az többek között Gábor Lajos kalocsai,
533

 Fülemile Ágnes–Stefány Judit kazári,
534

 

Romsics Imre homokmégyi
535

 és kalocsai,
536

 Szalontay Judit csornai
537

 leírásában 

láthatjuk. A Kisőrösön használt, a köznapitól eltérő színelnevezéseket az utolsó fejezetben, 

a hímzés kapcsán mutatjuk be. 
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6. A RUHÁZAT ÉS A VISELŐ KAPCSOLATA 

 

 Az egyes testrészek vagy az egész test lemosása,
538

 a társadalmi elvárások szerinti 

elrendezése,
539

 a testtel közvetlenül érintkező ruhanemű váltása, a szépségápolás, az 

ideálnak való megfelelés mind-mind a testkultúra része.
540

 Egy rendszert alkot, ezért egy 

fejezetbe került a viseleti darabok felöltésének mikéntje, a ruházattal kifejezett, valamiféle 

ideálhoz való közelítés elérése, a paraszti higiénia gyakorlata, a napjainkban szokásos 

tisztálkodási módok megléte vagy éppen hiánya. Munkánknak nem feladata a kiskőrösi 

szlovákság lakás- és bútorkultúrájának tárgyalása, ezért ebből a témakörből csak annyit 

emelünk ki, amennyi a ruházattal kapcsolatba hozható, vagyis a tisztaszoba berendezését, 

azon belül is a ruhatárolásra szolgáló bútorokat, alkalmatosságokat. 

 

 

6.1. A ruhadarabok felöltésének módja 

 

 Mivel a férfi viseletdarabok felöltése nem igényelt nagyobb odafigyelést, és a 

közösség nem támasztott velük szemben annyi előírást, ebben a fejezetben a figyelem 

fókuszában lévő nők, kivált az eladó lányok öltözködésére vonatkozó szabályokkal 

foglalkozunk. Nem térünk ki a kisgyermekek öltözésére, hiszen nekik még édesanyjuk, 

később idősebb testvérük segített. Időkeretünk az 1930–40-es évek, akkor érte el ugyanis a 

kiskőrösi viselet a csúcspontját, és mivel az ünnepi öltözék tartalmazza a legtöbb 

ruhadarabot, így ennek felöltését ismertetjük.  

 Mint a legtöbb viseletes területen, Kiskőrösön sem öltöztek a nők ünnepre
541

 

egyedül.
542

 Nagylány öltözködésében édesanyja segített, menyecskének anyósa vagy 

menyecsketársa. A segítségnyújtás a ruhadarabok kikészítésével kezdődött, amikor az 

édesanya vagy valamelyik idősebb nőrokon felügyelte, hogy a lány az alkalomhoz és az 

életkorához megfelelő darabokat válasszon, és az egyes darabok színben és anyagban 

passzoljanak a szoknyához. Figyelembe vették ilyenkor azt is, hogy melyik szín áll neki a 

legjobban. 
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Az öltöztetés folyamán kialakuló bensőséges viszony főként az anya-lány kapcsolatban 

figyelhető meg. Szoros összetartozás esetén az édesanya hosszú időt töltött azzal, hogy 

lányát úgy készítse föl az ünnepre, hogy az a legjobban megfeleljen a helyi 

szépségideálnak. Különös gonddal járt el, ha a lány templomi nagyünnepre, keresztelőre 

vagy esküvőre igyekezett. Ilyenkor elegendő volt az édesanya felügyelete és tudása. Ám 

amikor a lányt menyasszonynak készítették föl, több öltöztetőre – pl. keresztanya – volt 

szükség, egyes darabok feladását specialistára bízták.
543

  

  

 A ruhadarabok felöltésének módja nemigen tért el a másutt megszokottól.
544

 Ünnepre 

a tisztaszobában öltöztek, ott vették föl szép sorjában az ágyra fektetett ruhadarabokat. 

Templomba menet jó időben hozzáfogtak a készülődéshez, hiszen a tisztálkodásra és a 

frizura elkészítésére is kellett időt szánni. Akik tanyán laktak, azok nem otthon öltöztek, 

hiszen a nagyünneplőben nem ültek föl a lovaskocsira. Ezen családok mindegyikének volt 

egy-egy őtözős háza, vagyis olyan városbéli ház, ahol rokonok, jó ismerősök éltek. Ott 

öltöztek át az istentisztelet előtt és után, a lányok ott öltötték magukra a sétaruhát. A kocsin 

köznapiasan voltak.
545

  

 Először a hajukat készíttették el; lányét édesanyja, idősebb nővére, menyecskéét 

anyósa. Mindkét korosztályét hátul két ágba fonták és koszorúba hajlították, a lányok 

előhaját kicsipkézték, libacskával leszorították, a menyecskének megcsinálták a kontyát, 

de a főkötőt még nem tettek a fejére. Ha kormozták a hajukat, akkor azt is az öltözködés 

megkezdése előtt végezték. Nagyon kellett vigyázni, hogy a kormos, zsíros haj nehogy 

befogja a fehér vászonruhákat, ingváll fodrait.  

 Ezután következett az alsónemű: a pendely és az ingváll felöltése, majd a harisnya és 

a cipő. Előbbieket fejen át vették föl. A harisnya félcombig ért, széles gumipánt tartotta a 

helyén. Télen csizmát húztak, bele rongycsíkokból kapcát tekertek. A derékra fölkerült a 

farpárna,
546

 majd sorjában – szintén fejen át – az egyre hosszabb alsószoknyák úgy, hogy a 

hasíték elől legyen. Az alsókat úgy igazították, hogy a hasra ne kerüljön ránc, csak a csípő 

két oldalán és hátul álljon puffosan. A legfölső alsószoknyába belegyűrték az ingvállat. A 

szoknyák madzagját is elől kötötték masnira ügyelve arra, hogy ne lógjanak le túl hosszan. 

Fontos volt, hogy mindegyik alsószoknya a derékra kötődjön. Ha túl magasan a hóna alá, 
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vagy lentre, a köldöke alá kötötte valaki, akkor csúnyán álltak és lecsúszhattak. Ha 

valakinek kicsit hosszú volt valamelyik alsószoknyája, akkor fölül, a gallérjánál hajtott 

rajta egyet. Ha szép volt a hajtás, akkor ezzel a módszerrel a farpárnát is nagyon ügyeltek 

rá, nehogy valahol lógjon vagy húzódjon, sehol se legyen túl sok vagy túl kevés ránc. 

Amikor az összes alsóruha a derékon volt, a lány lassan körbefordult, az édesanya 

lehajolva, vagy a falon függő döntött tükörben ellenőrizte, hogy rendesen állnak-e a 

szoknyák. Ezután következett a szoknya és a felsőtest ruhadarabjai.  

 Csipkés aljú fehér alsóhalenkát és csipkés alsószoknyát vettek a lányok sötét 

nagyünneplőjük alá (56. fotó). A csipke körben szépen látszódott, arra azonban nagyon 

ügyeltek, hogy az alsószoknya ne lógjon ki.  A szoknyát ugyanúgy kötötték föl, mint az 

alsókat. Ha fehér ünnepi kötény került rá, akkor a szoknya megkötőjét visszadugták a 

gallérjába, hogy ne látszódjon át alatta. Feketénél csak arra figyeltek, nehogy kilógjon a 

szoknya megkötője a kötő alól.  

A felsőszoknyára került az elmaradhatatlan kötény. A fehér, kerek aljú kötények széles, 

hímzett vagy riselt megkötőjét hátul fogták egy csokorra úgy, hogy a masni két füle 

egyforma legyen, és mindkét oldalon ugyanúgy lógjon le. A négyszögletes fekete bácskai-, 

selyem-, vagy bársonykötőkön fekete pertli volt, ezeket a derékon kétoldalt körbevezették, 

és elől a kötő alatt fogták bogra. A köténynek a szoknyán körbefutó betétcsipke alá kellett 

érnie, hiszen az elől nem folytatódott, de semmiképpen sem szabadott túlnyúlnia a 

szoknyán. Nem állhatott lazán és ferdén, nem lehetett gyűrött vagy viseltes, ugyanis rögtön 

rámondták a lányra, hogy erkölcstelen. 

 Nyáron és nagyünnepre kieresztős halenkát vettek föl fehér, gazdagon hímzett alsó 

halenkával. Miután mindkettőt felöltötték, szépen kiigazgatták az alsó kézelőjén, alján és a 

gallérján lévő csipkéket, riseléseket.  A zámedlisok alá legtöbbször csak ingvállat vettek.  

 Ezután nyáron már csak az ékszerek és a fejdíszek maradtak hátra. Akinek volt, 

gyűrűt, fülbevalót, nyakláncot vett, utóbbi időben felcsatolták a karórát. Nyakukra 2-3 

nyakfodrot kötöttek, de ha fodros volt az alsó halenka, akkor csak egyet.  

 A lányok fejére felrögzítették a pártát, és hátul a koszorúba hajlított hajfonat alatt 

masnira kötötték. A fejdísz szalagja 3 cm széles volt, és csak egy arasznyira lógott alá. 

Díszítésként egy ugyanilyen színű és mintájú, de szélesebb és hosszabb szalagot tűztek a 

halenka nyakához, és szépen a hátra fektették.  

Asszonynak a kontyára illesztették az alsó főkötőket, és a díszes fölsőt. A főkötőt magasra 

rakták, vagyis az előhaj 3 ujjnyi szélességben kilátszódott. Vigyáztak, hogy jó szorosan 

megkössék, nehogy elmozduljon. 
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Utolsó mozzanatként kézbe fogták a zsebkendőt és a rozmaringágat, fiatal lányok egy szál 

piros vagy kék virágot, de legtöbbször rózsabimbót tűztek a mellük közé.  

 Télen az asszonyok fejkendőt, kötött pruszlikot vagy kardigánt, bekecset vagy 

perzsakabátot vettek. Kardigánra rávették a bekecset, annak tetejébe azonban nem húztak 

már kabátot. Fejükre kendő került, nagy hidegben még a berlinerbe is beburkolóztak. A 

berliner alá elfért mind a bekecs, mind a kabát.  

 A nagylányok nem kötöttek kendőt, csak a kisebbek és az asszonyok viselték a 

vastag, rojtos szélű fejrevaló kendőket. Nyári lakodalomba a díszes főkötőre átlátszó 

lepkekendő is került.  

A kendők megkötésére szintén nagy gondot fordítottak, hiszen ennek állása a kötényhez 

hasonlóan sok mindent elmondott a viselőjéről. Először a színével lefele széthajtották az 

ágy vagy az asztal tetején, ráhelyezték a kérget és az alsó kendőt, majd háromszögre 

hajtották úgy, hogy a háthoz kerülő csücske lentebb álljon.  A belső sarkát elütő színű 

cérna jelezte, így nem kellett forgatni, találgatni, hogy melyik a háta. Ezután fölhelyezték a 

homlokra, két oldalt a fül előtt hajtottak rajta egyet. Az áll alatt vánkuskára kötötték, 

csücskeit fölfelé igazították. A fejrevaló vastag kendőket az áll alatt keresztbe vezették, 

majd a tarkónál rögzítették biztosítótűvel. A nagykendőt szintén háromszögre hajtva a 

vállra fektették, a mellen keresztbe fogták, hátul a derékon megcsomózták vagy megtűzték. 

A nagykendő két sarkára sokszor pertlit varrtak, azzal kötötték meg.  

A fejkendő akkor állt szépen, ha a homloknál íves volt, nem tört meg, nem volt gyűrött, 

nem lógott a viselője szemébe, ugyanakkor nem csúszott hátra sem. Fiatal menyecskék 

magasabbra kötötték, idősek jobban a homlokukba húzták. 

 Az ünnepi készülődés előtt a barátnők megbeszélték, hogy melyik ruhájukat öltik 

majd fel. Ügyeltek arra, hogy az alsó halenka és a legfölső alsószoknya csipkéje egy 

magasságban lógjon ki, szalagjaik egyformák legyenek (56. fotó). A sötét szoknya aljára 

oda is varrhatták a pár centiméter széles csipkét, így az biztosan nem mozdult el.  

 A ruhadarabok levétele a fentihez képest fordított sorrendben történt. Ezután 

felvették az otthonra való, egyszerűbb ruhákat, az ünneplőt pedig szépen összehajtva a 

helyére tették. „Nem lehetett széjjel a szoba.”
547

  

 

 

                                                 
547

 Szentgyörgyi Józsefné szül. Ba Ilona (1930) közlése. 
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6.2. A vágyott ideál kifejezése. A viselet esztétikuma 

 

  „A viseletnek megvan a maga kész ideálképe, és a viselethordozóknak ehhez kell 

magukat igazítani. A viselet hordozója akkor lesz szép, amikor egy ideálkép minden 

követelménynek a lehető legteljesebb mértékben megfelel”
548

 – írja Fél Edit martosi 

viselettanulmányában. Ebből fakad, hogy a népviseletekkel olyan formára alakítható a test, 

a különböző adottságokat a viseleti elemekkel úgy lehet egységesíteni, ahogyan az adott 

közösség szépségideálja megköveteli, és a közösség normaként elfogad.
549

 

Formáját tekintve két nagy csoportot tudunk megkülönböztetni, ha a Kárpát-medence 

hagyományos viseleteit vizsgáljuk. 

Az egyik a karcsú, elnyújtott, gótikus sziluett, mint a matyó, a kalotaszegi, a torockói, vagy 

a széki viselet. Ezekre jellemző, hogy a felsőtesten viselt ruha szoros, feszes, a szoknya 

hosszú. A csípőt és a mellet egyáltalán nem hangsúlyozzák, egyenes háttal állnak és 

mozognak. A ruhadarabok szabása és díszítése is a karcsúság kihangsúlyozására törekszik. 

Kalotaszegen például a szoknyákat nem nagy ráncokba szedik, hanem apróra pliszírozzák, 

a kötények és a blúzok ujjának hosszanti hímzése, a lecsüngő kiegészítők optikailag 

karcsúsítják a testet.
550

 Ide sorolható a moldvai csángó viselet is, amelynek rögzítetlen, 

szabatlan lepelszoknyáit csupán magukra tekerik, jól leszorítva a csípőt és a hasat.
551

 Nem 

véletlenül mondta egy tardi matyó asszony, hogy „Maguk a ruhában olyanok, amilyenek, 

mi meg, amilyenek lenni akarunk.”
552

 

A másik csoportot az úgynevezett bőszoknyás viseletek képviselik különösen az Alföldön 

és a Nyugat-Dunántúlon. Ide tartozik a sárközi, a kalocsai, a kiskőrösi, a somogyi, a 

kaposmenti, vagy a kapuvári viselet, ahol szándékosan szélesítik a sziluettet. A rövidebb, 

jóval több anyagból varrt, erősen ráncolt, rövid szoknyákkal és a ruhadarabok díszítésével 

a vállat, a csípőt, és a fart erőteljesen hangsúlyozzák, a mellet ellaposítják, a hasat 

leszorítják. A széles csípőt egymásra halmozott alsószoknyával és farpárnával érik el, elől 

azonban egyik szoknyán sincsen ránc, nehogy kerek legyen a viselője hasa. A blúzok nem 

követik a test vonalát, a szoknyán kívül viselik őket, így a derekat teljesen elrejtik. A 

kiskőrösi kieresztős halenka, a kalocsai tülemálló vagy tüledálló, a sárközi röpike 

blúzfélék elnevezése is ezt jelzi. A lábra kemény szárú csizmát vesznek, ami vastagítja a 
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lábszárat, vagy ha cipőt, papucsot húznak, akkor vastag, gyapjúból kötött, ún. csomós vagy 

göbös harisnyával érik el ezt a hatást.  

Az öltözködési és viselkedési normák betartását különösen az eladó lányoktól várták 

el.  Őket nemcsak édesanyjuk és családjuk valamennyi idősebb nőtagja oktatta, kritizálta, 

hanem a tágabb közösség is árgus szemmel figyelte. 

Szépnek a Bódva-vidéken a piros arcú, barna hajú, jó faros lányt tartották, akinek 

nincs nagy mejje, nem melles.
553

 A lányok rózsaszirommal vagy csipkedéssel pirosították 

az arcukat, zsírral kevert korommal festették be világos hajukat, elégett gyufaszállal húzták 

át a szemöldöküket. Arra azonban ügyelniük kellett, nehogy ezek a praktikák 

lelepleződjenek, mert ha kiderült, hogy valaki pirosítót használ, festi magát, lánypajtásai 

kiközösítették, rámondták, hogy legényes.  

A jó lánynak kifogástalan volt a ruhája. Szoknyái nem lógtak, egyszerre mozdultak, 

köténye takaros, haja ápolt, szalagjai rendesek voltak. Mindig az alkalomhoz illő színű és 

anyagú öltözékben jelent meg. A szoknya és a blúz színe passzolt egymáshoz, nagyünnepi 

öltözetdarabokat nem öltött föl kimenő ruhához és fordítva.  

 

 

A viselettel kifejezett többletjelentéshez az azt magára öltő egyén mozgása, tartása, 

tevékenysége, gesztusai is hozzátartoztak, mindezek együttesen töltötték be azt a 

kommunikációs feladatot, amit a közösség tagjai megértettek. A parasztruhához 

szabályozott viselkedési norma járult.  

A lány jellemére a tartásából és a járásából is lehetett következtetni. Bőszoknyában 

nem ülhetett keresztbe tett lábbal, és nem állhatott terpeszben, dohányozni, sőt, eleinte 

biciklizni sem szabadott.
554

 (46. fotó) Egy lány nem nevethetett kedvére, mert megszólták, 

mások előtt nem ehetett annyit, amennyi jól esett, mert rámondták, hogy étkes. Lépkednie 

aprókat kellett, a csípőjén egy kicsit fordítva, lábfejét enyhén kifelé rakva. Mosolyogva, 

egyenes háttal illett járnia az utcán. A kezében lévő zsebkendőt, imakönyvet behajlított 

karjában szorosan maga előtt kellett tartania, szabad karját sem illett lóbálni vagy 

hadonászni vele.   Ha lányokkal beszélgetett, kezét összefogva a kötényén nyugtatta. Nem 
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 Vö. Ruitz Izabella 1965. 575. 
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 A bicigli még az 1950-es években is ritkaság, nagy dolog volt Kiskőrösön. „Bátyám 1921-es születésű. 

Amikor legénykedett, még csak négy volt.” – emlékszik vissza Kovács Sándorné szül. Gyalog Zsuzsanna 

(1935). Eleinte csak férfiak használták, de a ’60-as évektől lányok, menyecskék is szívesen fényképezkedtek 

a státuszszimbólumként értékelhető kerékpárral. A heti piacra rendszeren bejáró tanyai lakosság nemcsak 

közlekedésre, hanem – vesszőkosarakkal felszerelve – teherhordásra is használta.   
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volt beteges, nem kacérkodott, illedelmes volt. Télen sem volt fázós,
555

 nyáron a 

legnagyobb melegben sem viselhetett az előírtnál kevesebb ruhadarabot. 

A lányokhoz hasonlóan, a legények is igyekeztek mindig a legelőnyösebb 

tulajdonságukat mutatni, bár irántuk a közösség sokkal elnézőbb volt. Míg a lányok dísze a 

bonyolult hajviselet, addig a legényeké a bajusz volt, bár ők is sokat adtak a hajukra.
556

 

Bajszukat igyekeztek minél korábban megnöveszteni, a végét hegyesre pödörni. Az 

számított szépnek, akinek haja és bajsza mindig kifogástalanul állt, jó kiállású volt, szépen 

táncolt, megvolt benne a virtus.  

 

A kiskőrösiek a maguk viseletét mindig is a legszebbek között tartották számon. A 

hagyományőrzők ma is büszkék színes szoknyáikra, drága bácskai öltözeteikre, gazdagon 

díszített főkötőikre. Elismerik más viseletek szépségét, de a magukét eléjük helyezik. 

Az esztétikus megjelenéshez elengedhetetlen volt, hogy az adott öltözetegyüttes az 

alkalomnak megfelelő színű és anyagú, díszítettségű darabokból álljon össze, megfeleljen a 

viselő életkorának, ugyanakkor önmagában is harmonikus legyen. Kiskőrösön kedvelték az 

elütő színű ruhadarabok együttes használatát. Mint a többi viseletes területen, itt is a 

szoknya volt a meghatározó, ahhoz igazították a többi darabot. A lányok a példakövetés és 

a belenevelődés során tanulták meg, hogy mihez mi illik. Konfirmációjuk után édesanyjuk, 

nagyanyjuk tanította őket.  

Különösen a templomi nagyünnepekre készülődtek gondosan. Előírás volt, hogy 

rangos anyagú szoknyához csak ugyanolyan, vagy más, nem kevésbé rangos anyagú 

halenka és kötény illett. Például a bácskai szoknyához bácskai kieresztős halenka, sötét 

bácskai-, vagy selyemkötény illett. Ehhez a szoknyához nyáron fölvehették még a fehér 

mollból, organtinból vagy granadírból varrt kieresztős blúzokat is, de szövetet nem, és nem 

illett hozzá a hlatkás halenka sem.
557

 Szövetszoknyához nem illett a bácskai halenka, 

szövetet vagy fehér kieresztőset vettek hozzá. Ha még teljesen új volt, a kékfestő szoknya 

ünnepinek számított, még a templomba is elmentek benne. Ilyenkor hímzett ünnepi kötényt 

és hímzett, sifon kieresztős vagy hlatkás halenkát vettek föl hozzá, bácskai-, plüss-, vagy 

selyemkötényt azonban sohasem. Az első mosás után a festő kikerült az ünnepi darabok 

közül, félünneplővé, ahogy kopott, köznapivá vált. Ekkor mintás zámedlis halenkát 

öltöttek hozzá, festőkötőt fogtak maguk elé. A lányok bálba, sétára félünnepi, mosható 
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ruhát vettek, festőszoknyát hímzett sifonhalenkával, vagy hímzett ingvállat 

mollhalenkával.  

Kiskőrösön is jellemző volt a túldíszítettségre, a zsúfolásra való törekvés, ami főleg a 

fiatalasszonyok ünnepi hímzett vagy gyöngyös főkötőjén volt a legszembetűnőbb. A 

főkötőkön lévő strasszok, gyöngyök, tükröcskék, színes lemezkék, brilliánsok a 

gazdagságot, a saját módjukat jelezte. A szerény díszítettségű öltözet itt is a szegénység 

jele volt.
558

 A kiskőrösiek a hímzések sem fukarkodtak. A hímzett főkötők, a lányok nyári 

sifonhalenkája és hímzett ingválla, a legények bársonyhalenája szintén tobzódik a 

színekben, az indás és virágos minták pirosban, sárgában, rózsaszínben, zöldben, kékben, 

aranyban és ezüstben pompáznak. Szintén cifra hatást keltettek a feltűnő színű, virágmintás 

kázsmérszoknyák, az élénk zámedlis kordbársony-, selyemparget- és flanelhalenkák, 

amelyeket lányok, menyecskék, asszonyok viseltek 50–55 éves korukig.  

 

 A gazdagságot, jómódot azonban az anyag mennyiségével és milyenségével is lehet 

jelezni. Egyes ruhadarabokból, ha kevésnek ítélték meg, többet vettek föl egyszerre. Ez a 

halmozás figyelhető meg az asszonyok két-három alsó főkötőjén, a szintén két-három 

nyakfodor felvételekor, vagy a lányok szalagjánál, amikor hátukra nemcsak a fejdísz 

szalagja, hanem a halenkához tűzött, illetve a gyöngy szalagja is lelógott. Módosabbak 

finomabb anyagból készíttették el ruháikat, egy típusból több, különböző színű oblekot 

varrattak.  
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6.3. Az egyéni ízlés megnyilvánulásának lehetőségei 

 

A parasztlányok gyermekkoruktól kezdve sajátították el a településükön, 

tájegységükben használt színek jelentését és azt az íratlan szabályozó rendszert, ami 

mindenkire egyaránt érvényes volt. A népviseletbe öltözött embert – miközben kialakította 

saját öltözetét – így kettős szabályrendszer befolyásolta: saját ízlése (színek, ruhaanyagok 

összeválogatása egy öltözeten belül), illetve, hogy megfeleljen a környezete előírásainak, 

azonos maradjon tájegységével.
559

 Noha a viseleten belül is megfigyelhető bizonyos fokig 

a versengés (szebb, díszesebb hímzés a kötényen, gazdagabb gyöngykirakás a főkötőn stb.) 

az első lány, rangos lány státuszának elnyerésére irányuló törekvés, ez mindig az adott 

struktúrán belül valósult meg, sohasem feszítheti szét a saját tájegységére jellemző 

keretet.
560

 Mindebből világosan következik, hogy meglehetősen korlátozott volt az a 

mozgástér, amelyben az egyéni ízlés, újító hajlam, kezdeményezés kifejezésre juthatott.   

A nagyünneplők felvételével megtisztelt alkalmakat többnyire az egyház ünnepi rendje 

diktálta a ruházat színére és minőségére vonatkozó előírásokkal. Módosítani, újítani így 

csupán az egyéni életfordulókhoz, illetve a nagyünneplőknél alacsonyabb kategóriába 

tartozó öltözeteken lehetett.
561

  

A kiskőrösiek is a szocializáció, a belenevelődés során tanulták az öltözködésre, 

viselkedésre vonatkozó szabályokat. A normakövetést az idősebbek és a „saját öltőbeliek” 

(nemzedéktársak) is – az élet minden területén – szigorúan megkövetelték tőlük. Nagyon 

kis mértékben el lehetett ugyan térni, de ezek az újítások soha nem bonthatták meg a 

viselet struktúráját, nem érinthették a nemre, a családi állapotra utaló jegyeket, például a 

fejviseletet.
562

  

Az életkor változásával járó viseletsötétedést szigorúan vették, nagyon megszólták 

azt, aki világosabban öltözött a koránál. Néha mégis szemet hunytak a fölött, ha egy 30 év 

körüli asszonynak nem volt gyermeke, és cifrábban öltözött. Ennek fordítottja is előfordult, 

hogy ha valaki nem szerette a tarka ruhát és öregesebben öltözött, vagy a gyász után a kora 

alapján megillette volna még a cifra, ő mégis feketében maradt. Fentebb utaltunk már rá, 

hogy az 1950–60-as évek, a kivetkőzés után fiatalosabban öltöztek azok az asszonyok, akik 

benne maradtak. Az ő viseletük 20–30 évvel korábban még normaszegésnek minősült 
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volna.
563

 Nem szólták meg továbbá azt sem, aki az átlagosnak számított 80 cm hosszú 

szoknyához képest néhány ujjnyival rövidebbet vagy hosszabbat hordott.  

Az idősebbekkel is elnézőbbek voltak, nem rótták föl nekik, ha a kendőjüket a homlokukba 

húzták, egyszerűbben öltözködtek, nem álltak olyan szépen a szoknyáik. Mindenesetre 

amíg egészségük bírta, az idősek is szépen öltöztek.  

Az egyénnek a színek összeválogatásában – feltéve, ha ügyelt az anyag minőségére – volt 

a legnagyobb szabadsága.
564

 Ha szerette valamelyik árnyalatot, akkor az abból készült 

darabokat gyakrabban vette elő, ám ez nem jelenthette azt, hogy a többire nem kerített sort.   

Ha egy adott alkalomra többféle színű és mintájú ruhadarab is megfelelt, akkor szabadon 

eldönthette, hogy melyiket választja. Fontos volt azonban, hogy a halenka, a kötény és a 

kendő színében és anyagában passzoljon a szoknyához, a megjelenés harmonikus legyen.  

A színek mellett a kényelmi szempontokat is figyelembe vehette. A halenkák és főkötők 

közül gyakrabban viselte azt, aminek jó volt a szabása, könnyű volt, jól megállt a fejen, 

stb.   

 A piszkos, rendetlen, gyűrött, vagy a nem az alkalomnak megfelelő ruhában való 

megjelenést, a nem harmonikusan összeválogatott darabokat, vagy a hanyag ruházatot 

kegyetlenül megszólták, akár nyilvánosan is kritizálták, kiközösítették maguk közül. 

Egy-egy újítás, új ruhadarab, új kelme bevezetése szintén egyéni kezdeményezés 

volt. Amennyiben belefért a közösségi normarendszerbe, úgy elfogadottá, követendővé 

vált, ellenkező esetben nem vette át senki. Divatot egyaránt teremthetett szegény vagy 

módos lány, asszony.
565

 Sokszor éppen az idénymunkára más vidékekre elszegődött 

summáslányok hozták be az újat. A tehetősebbekre azonban jobban felfigyeltek, őket 

jobban követték.  

Újító szinte kivétel nélkül a fiatal korosztály volt. Az asszonyok azért változtattak 

lassabban vagy egyáltalán nem, mert az ő ruhatáruk általában teljes volt már. Az idősebb 

generáció – még konzervatívabb módon – az öregségéig megtartotta azt a divatot, 

amelyben életét megélte.
566
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6.4. A viseletdarabok tisztítása, gondozása 

 

 A ruházat és a hozzá tartozó kiegészítők, valamint a lábbelik tisztításának módjai, 

illetve a test gondozása kapcsán fontos megjegyezni, hogy a kiskőrösi szokások az 

országos gyakorlathoz igazodtak, kirívóan eltérő megoldásokat a kutatás során nem 

találtam.
567

 

 A témáról két korosztályt, az 1920-as években és az 1940-es években születetteket 

kérdeztem meg. Előbbi emlékezett még az egy generációval korábbi, vagyis a 

századfordulón születettek tisztítási, tisztálkodási szokásaira, míg utóbbi a második 

világháború utáni, valamint az 1950-es évek gyakorlatáról tudott beszámolni. Csupán ez a 

néhány évtized is elegendő volt arra, hogy nagyban változzon a mosási és tisztítási 

gyakorlat, illetve változzon az a vélekedés is, hogy mit értenek tiszta, tisztaság fogalom 

alatt.   

 A viseletdarabok tisztítása a mosást, a folteltávolítást foglalja magába, míg 

gondozásukhoz hozzátartozik a szellőztetés, a porolás, az illatosítás, a folyamatos 

javítgatás, a mosás utáni szárítás, vasalás, hajtogatás, tárolás; de ide tartozik a 

díszítmények pótlása, felújítása, és minden arra irányuló törekvés, hogy a ruhadarab a 

lehető leghosszabb ideig ép maradjon. 

 Ám nem csupán a fenti eljárások pontos leírása felől közelíthetünk a témához. 

Vizsgálhatjuk egy térbeli tengelyen, miszerint elkülöníthető a még piszkos ruházat 

tárolásának és tisztává változtatásának, valamint a tiszta ruha megőrzésének helye.  

Kirajzolódik egy időbeli tengely is, hiszen a kis- és a nagymosások mindenkor a hét, illetve 

az év munkarendjébe illeszkedtek, az évszakok és az időjárás meghatározta a mosás, 

szárítás stb. helyét.  

A munkafolyamat vizsgálható a nemek szerinti munkamegosztás oldaláról is, arra keresve 

a választ, hogy az alapvetően női munkából mennyire vették ki a részüket a család 

férfitagjai.  

Az olyan típusú kérdések, miszerint kértek-e segítséget a nagymosások alkalmával 

rokonoktól, szomszédoktól, és ha igen, mivel viszonozták; családon belül kinek milyen 

meghatározott feladata volt a munka elvégzése közben a nők rokoni és műrokoni 

kapcsolati hálójának megrajzolásához nyújt plusz információt.   

                                                 
567
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Mivel a tiszta, a piszkos, a szennyes nem egzakt kategóriák, sokat elmond egy adott 

közösségről, hogy mit ért alattuk, mit tekint normának és mi az, amit még elfogad, tolerál. 

Ezzel összefüggésben egy öltözet tiszta ruha egész elvárásrendet tükröz, melyen keresztül 

mindig az asszonyt illette bírálat vagy dicséret.  

Magának a testnek és a rajta viselt öltözetnek a tisztán tartása közötti szoros kapcsolatot 

főként az eladó lányokkal és a fiatal nőkkel összefüggésben határozták meg normaként 

Kiskőrösön is. Nekik illett tisztábbnak, frissebbnek lenniük, gyakrabban is válthattak ruhát, 

míg a gyerekekkel, férfiakkal, idősekkel szemben jóval elnézőbbek voltak. A tisztaság 

mint érték és norma tehát leginkább a nőkkel összefüggésben jelentkezett. 

 

 

6.4.1. A munkafolyamat helyei – térhasználat 

  

 Mivel az egész évben használható, házon belüli fürdőszobák csak az 1970-es 

években épültek, korábban a mosás és az utána következő munkafolyamatok helyszíne 

szoros összefüggésben állt az évszakokkal és az időjárással. Kiskőrösön emberemlékezet 

óta építettek a portára a lakóházzal szemben egy nyári konyhát, az úgynevezett lacikát. 

Télen ez szolgált mind a kis- mind a nagymosás helyszínéül. Kezdetben a katlan, utána a 

rakott tűzhely, majd a sparhelt szolgált vízmelegítésre, és a helyiség elég nagy volt ahhoz, 

hogy az asszonyok el tudják végezni ezt a nagy munkát. Nyári időszakban az udvaron 

mostak.  

A településen az 1970-es évekbeli lefedéséig keresztülfolyt a Sáhor patak. Adatközlőim 

azonban nem emlékeztek arra, hogy az élő vizet valaha is használták volna mosásra.  

 A ruhák szárítására nyáron és száraz, hideg időben is az udvar volt a legalkalmasabb, 

párás, borongós napokon a lacika vagy a ház, ahol a kemencén, illetve a lakószobában 

vagy a padláson kifeszített kötelekre teregettek. 

 Mivel a nagymosások között hosszú idő telt el, az összegyűlt szennyest addig el 

kellett tárolni. Ennek helye családonként változott, de mindig törekedtek arra, hogy a 

piszkos ruha ne legyen szem előtt, ha valaki jön, ne lássa. Legegyszerűbb módon a 

lakószoba kemencéjének kuckójába rejtették, vagy az ajtó mögötti fogasokra akasztották. 

A konyhában nem tároltak szennyes ruhát, de az udvarról nyíló kamra és a padlás 

betöltötte a piszkos tér funkcióját.
568

 Itt vagy egyszerűen halmokba rakták, vagy kosarakba, 

                                                 
568

 Czingel Szilvia 1995. 907. 
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mosókádba gyűjtötték össze. A családtagok szennyesét nem válogatták szét, közös 

kupacba rakták. Ez alól kivételt képezett a nők menstruáció alatt bepiszkolódott ruhája, 

amit mindig maguk mostak, és a többitől jól elkülönítve rejtegettek.  

Külön a szennyes tárolására készített vesszőkosarakat, szennyestartókat csak az 1960-as 

évek után használtak. 

 A mángorlás és a vasalás helyszíne télen-nyáron egyaránt a lacika vagy a szoba volt.  

 

6.4.2. A munkafolyamat ideje  

 

 A mosás vizsgálatánál el kell különíteni a hetenkénti kismosást, illetve az évente két, 

később négy alkalommal elvégzett nagymosást, vagyis a szapulást.  

A kismosásnak nem volt meghatározott napja. Általában a hét elején, legtöbbször hétfőn 

kerítettek rá sort, de mindig igazodtak a szántóföldi munkákhoz. Nem szólták meg azt az 

asszonyt, aki a hét derekán mosott. Munkacsúcsok idején változhatott a napja, ám ezzel 

kapcsolatos tiltásokat és szokásokat nem sikerült gyűjtenem. Ekkor minden asszony maga 

mosta a saját és családja szennyesét, a munkával egy nap alatt végzett. 

 A nagymosásra jóval ritkábban került sor. Ennek sem volt meghatározott ideje, de 

mindenki úgy igyekezett, hogy pünkösdre elkészüljön vele, hiszen az ünnepi készülődés 

nemcsak a mázolást, a ház lábazatának újbóli kékre festését és az udvar teljes takarítását 

jelentette, hanem ilyenkor a vászonruhákkal együtt a tisztaszoba összes textíliáját is 

kimosták.
569

 A másik időpont az ősz dereka volt, amikor kimosták és eltették a tavasszal és 

a nyáron használt világos ruhákat. (1. fotó) 

Még az 1950-es években is az évente kétszeri nagymosás volt a jellemző. Csupán 

később, már a fürdőszobák megjelenése után nőtt a számuk. Akkor már más technikával 

tisztítottak, és a mosógépek lehetővé tették, hogy ne kelljen úgy összevárni a szennyest, 

mint korábban. 

 Kis- és nagymosás alkalmával egyaránt korán, télen 5, nyáron 4 órakor keltek, hogy 

a sok műveletből álló munkával végezzenek.  
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6.4.3. A víz és a mosáshoz használt szerek, eszközök 

 

 A város vizenyős, mocsaras vidéken fekszik, határát a folyószabályozásokig erek, 

csatornák, tavak tagolták.
570

 Területe a Duna vízrendszeréhez tartozik, amely a tavaszi 

áradások során rendszeresen elöntötte és tápanyagban gazdag hordalékkal látta el a 

mélyebb fekvésű területeket. A lakosság az 1800-as évek végén ezeket a természetes 

vizeket használta tisztálkodásra, tisztításra és ivóvízként is.
571

 A sok esetben fertőzött, nem 

megfelelő minőségű víz azután súlyos megbetegedéseket, járványokat okozott. Így a 20. 

század elején az orvosok szorgalmazták azoknak a közkutaknak a fúratását, amelyekből 

egészséges ivóvíz nyerhető.
572

 Az első ártézi kutat 1912-ben fúrták, amiből 1927-ig, a 

kútcső kilyukadásáig folyt a tiszta forrásvíz. Ezután a város több pontján is létesültek 

köztéri kutak. A központban lévő csigás kútból ma is sokan hordják haza az ártézi vizet 

inni és főzéshez.   

 A köztéri kutak létesítése után a kiskőrösiek nem használtak kút- vagy élővizet a 

szapuláshoz és a mosáshoz. Úgy tartották ugyanis, hogy besárgítja a ruhát. Helyettük a 

közös ártézi kutakból hordták a vizet,
573

 vagy az előzőleg összegyűjtött esővizet 

használták. (74. fotó) A mosás sikerességének alapfeltétele tehát a megfelelő víz volt. Az 

udvarban lévő kutak vizét tisztálkodásra és állatok itatására használták. (75. fotó) 

 Hamulúg: A mosáshoz mindig frissen készítették a lúgot. Akáca, akácfa hamuját 

hideg vízbe áztatták, majd 2-3 vizet cseréltek rajta. Harmadszorra csaknem tiszta volt a lé, 

de ekkor még átszűrték egy sűrű szövésű ruhán, fátyolon. A lúgot aztán felforralták, és úgy 

használták fel. Mindig csak az első mosóvízbe tették, a többihez már szappant használtak. 

A hamulúg nagyon síkos és maró volt, könnyen kimarta az asszonyok kezét. 

 Habszappan: Évente egyszer főztek házi szappant. A szappan elejét, a habját 

leszedték, formába öntötték, száradás után a téglákat kiborították, és száraz helyen, a 

padláson vagy a mestergerendán tárolták. 

 Reszelt szappan: A hamulúg utáni vízből kivették a ruhát, a következőbe házi 

szappant reszeltek. 

 Szappanszóda: Szemcsés, kristályos szer, amit szapuláskor öntöttek a hamulúghoz, 

hogy könnyebben tisztuljon és fehérebb legyen a ruha. 
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 Szíksó: Akinek volt rokona a szomszédos Akasztón vagy a távolabb eső Dunatetétlen 

településen, az gyakran hozatott a határban található szíksót, amitől könnyen tisztultak és 

fehérek lettek a ruhák.
574

 

 Kékítő: A mosás után kékítették az ingvállat, a nyári fehér organtin, granadír és moll 

öltözeteket, a díszzsebkendőket, valamint a legények ünneplős ingét. Kékítőt por
575

 és 

folyadék alakban is árultak a zsidó boltosok, az asszonyok helyben is meg tudták vásárolni, 

de Csehszlovákiából is hozattak. Jobban szerették a folyékony, fél literesnél kisebb 

kiszerelésűt, mert könnyebben lehetett adagolni. Kiskőrösön nem kékítettek erősen, ezért 

csak gyűszűvel adagolták a szert. Vigyáztunk, hogy ne legyen nagyon kék, mert az nem 

szép. Ha sok ment bele, vizet öntöttünk hozzá.
576

 

 Keményítő: Ágyneműt, lepedőt, terítőt, szalvétát, a tisztaszoba dísztextíliáit, inget, 

gatyát, pendelyt, alsószoknyát, ingvállat, zsebkendőt, nyakfodrot keményítettek. A 

keményítőt házilag készítették, csupán az 1960-as évek után kezdtek el boltban kapható 

bóraxot használni. A lereszelt krumplit felöntötték hideg vízzel, és egy napig állni hagyták. 

Erre a legtöbb helyen külön tálat használtak. Egy nap után leöntötték róla a vizet, és a tál 

alján maradt fehér masszával keményítettek. Ezt a mosás reggelén felfőzték, kihűlés után 

vízzel hígítva a mosóteknőbe öntötték. A második világháború előtt a kifőtt tészta levét is 

használták keményítésre. A ruhák nem álltak ugyan a keményítős vízben, csak 

belemártották, majd kicsavarták azokat, mégis megálltak magukban, vagyis nagyon 

kikeményedtek. 

 Fehérítő: Kiskőrösön is az volt a szép, ha ragyogott a fehér ruha. Ha besárgult, akkor 

zadubenásnak mondták.
577

 Ha valakinek nem volt olyan fehér a halenkája, akkor az nem 

állt olyan mellé a templomban, akié vakított
.
.
578

 Rossz fényt vetett az asszonyra, ha nem 

volt szép a saját és családtagjai ruhája. Aki nem tudott szépen mosni, vagy nem ügyelt rá, 

arra azt mondták, hogy olyan, mint a smohta.
579

 A piszkos asszonyt megszólták.  

A házivásznakat földre terített lepedőkön a napon fehérítették. Általában a gyerekek vagy a 

lányok dolga volt, hogy belocsolják, ha megszáradt, szappanozzák, és vigyázzanak, 

nehogy az aprójószág rámenjen és összepiszkítsa.  

 Vízhordó eszközök: Családonként eltérő volt, hogy milyen edényben szállították 

haza a vizet az ártézi kútról. A tisztítás folyamatába csupán ezen a ponton kapcsolódtak be 
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a férfiak. Volt, aki lovaskocsival az előzőleg kimosott gálicoshordóban,
580

 volt, aki 

egyfülű bádogkannákban biciglivel hordta haza a mosáshoz szükséges vizet. A vizet 

mindig a mosás reggelén, frissen vitték.   

 Mosóteknő: Szögletes alakú mosóteknő még a legszegényebb családoknál is volt. 

Ebben csak áztattak, mostak és fürödtek, másra – kenyérdagasztás, sózás – nem használták. 

A teknőket teknővájóktól vették a vásárban, vagy Császártöltésre jártak érte.
581

 A 

mosóteknő mellett egy gömbölyű aljú kisebb teknőt is használtak. Ebbe tették mosás után a 

ruhákat addig, míg a nagy teknő fel nem szabadult, és ki tudtak öblíteni. De ebben vitték ki 

a tiszta ruhát az udvarra vagy a padlásra teregetni, és ebbe szedték vissza száradás után. 

 

6.4.4. A munkafolyamat 

6.4.4.1. Szapulás, mosás 

 

Mosással csak a vászonból, sifonból készült fehérruhát – pendely, ingváll, 

alsószoknya, férfi ing, bőgatya – illetve a hétköznapi ruhát – viselő halenka, festőszoknya, 

női és férfi kötő – és a házi textíliákat – terítő, abrosz, szakajtóruha, törülköző, lepedő, 

ágynemű, zsebkendő, polccsík, egyéb vászonruhák – tisztították.
582

  

Kismosáskor a fehér ruhákat, a konyhai textíliákat, törölközőket, a színes, köznapi 

kötőket, kendőket, szoknyákat, felsőruhákat mosták. Az ágyneműt háromhetente, havonta 

váltották. Ilyenkor nem vártak a mosásával szapulásig, hanem a következő hét elején 

kimosták. A mosás előtti este leáztatták a szennyest a mosóteknőben úgy, hogy a 

legpiszkosabb darabok kerüljenek az aljára. Másnap házi szappannal bedörzsölték. 

Noha a nagymosás közös munka volt, veres pamuttal kivarrott betűkkel,
583

 

geometrikus ruhajegyek használatára nem találtam példát még a legidősebb adatközlők 

ruhatárában sem.
584

 Általános volt azonban, hogy a házi textíliák, zsebkendők sarkába 

belehímezték a monogramjukat. A nagymosás több napig is eltartott, benne mindenkinek 

megvolt a saját feladata. Kiskőrösön nem minden háznál használtak szapulókádat, helyette 

mosóteknőt használtak.  Az előzőleg leáztatott ruhákat a mosóteknőben 2-3 hideg vízből 

kézzel kimosták, majd hideg vízben állni hagyták, végül forró vízben kitisztázták.  
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6.4.4.2. Öblítés 

 

A ruhákból mosás és szapulás után kézzel erősen kicsavarták a vizet, rakásra rakták, 

majd a mosóteknőben tiszta vízben egy vagy két léből kiöblítették. Ezután ismét 

kicsavarták, és jól kirázogatták a textileket. Szokás volt ecetet önteni az öblítővízbe, ami 

friss illatot adott a ruhának, és puhította az anyagot. 

 

 

6.4.4.3. Teregetés, szárítás 

 

 Az 1920-as években születettek és szüleik korosztálya még nem használt 

szárítókötelet és csipeszt a ruhák teregetéséhez és rögzítéséhez. Az udvaron ideiglenesen 

drótot feszítettek ki, legegyszerűbb módon azonban az előzőleg tiszta ruhával áttörölt 

deszkakerítésre tették ki száradni a ruhát. De teregettek az udvarban álló venyigerakás 

tetejére is, lepedőre azonban csak a fehéríteni való vásznakat tették le.
585

 Télen a 

kemencére és a székek támlájára teregettek. Néhány évtized múlva a kerítés és a 

venyigerakás helyett külön, erre a célra használt, vékony szárítókötelekre teregettek. A 

kötelet az udvaron fától fáig kötötték, előtte áttörölgették, használat után karikába hajtva 

eltették. Télen a padlás volt a ruhaszárítás rendes helye. A ruhát lavórban vagy a kis 

teknőben vitték föl, és a kifeszített kötelekre teregették. A padlás nem volt poros, hiszen 

minden ősszel felsöpörték és felmázolták. 

Csipeszt egyik időszakban sem használtak, szeles időben, a ruhák madzagjával rögzítették 

azokat, nagyobb darabokat saját súlyuk tartott meg.  

 Ha nem száradt meg a ruha, akkor éjszakára mindig beszedték, ügyelve, hogy ne 

gyűrődjön, szépen összehajtva a kis teknőbe halmozták másnap reggelig, amikor újra 

kitették. 

 Teregetésnél mindig ügyeltek arra, hogy a ruhák simán álljanak, ezzel is könnyítve a 

vasaláson. 
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 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
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6.4.4.4. Belocsolás, mángorlás, vasalás  

  

 A megszáradt, kikeményített ruhát vasalás előtt nyerselték, bekrepáták, vagyis kézzel 

vizet fröcsköltek rá. Ezután szorosan összetekerték, beletették a teknőbe, és egy abrosszal 

letakarták. Néhány órát állni hagyták, miközben a ruha mindenhol átnedvesedett, és 

könnyebb volt vasalni. 

 A mángolásra szintén a vasalás előtt került sor. A szobában az asztalra pokrócot 

terítettek, rá egy lepedőt, és a mángorlófa fogazott oldalával átsimították a kötőket, 

felsőszoknyákat. Mángorlás után ezeket ki is vasalták, amitől fényesek lettek. 

A századfordulón és a 20. század elején születetteknek parazsas vasalója volt. A 

benne lévő faszenet csomagokban vették, szépen összerakva a kamrában tárolták. Mindig 

ügyeltek rá, hogy ne fogyjon el. Az izzó szenet szeneslapáttal vagy piszkafával kotorták 

bele. Vasalás előtt lóbálták, hogy a faszén felizzon benne, és kiszelelték a hamut, hogy ne 

kormozza össze a ruhát. Ha ez mégis megtörtént, akkor azt újra ki kellett mosni. 

Kiskőrösön használtak egy jóval kisebb, mindössze tíz cm talphosszúságú parazsas vasalót 

is, amivel csak a nyakfodor apró ráncait simították ki. A szakirodalomból ismert tömör 

üvegből készült vasaló azonban ismeretlen volt.
586

 

Az 1950-es évektől kezdett terjedni a villanyvasaló, amit a helyi iparcikk szaküzletben 

lehetett vásárolni előzetes feliratkozás után. Eleinte kevés háztartásban használták, hiszen 

drága volt, így a szomszédok, rokonok gyakran kölcsönkérték egymástól. Bár sokkal 

könnyebb volt vele vasalni, az idősebb generáció mégsem tudott megbarátkozni vele. 

Noha a ’60-as években már mindenhol villanyvasalóval simítottak, a parazsas vasalók nem 

tűntek el teljesen. Dísztárgyként, lefestve a legtöbb helyen megtartották, a tanyákon, ahol 

nem volt áram, továbbra is használták.  

Mindig a szobában vasaltak. Az asztalra pokrócot és abroszt vagy lepedőt tettek, a ruhákat 

egyenként hozták be az udvarról, vasalták, hajtogatták és eltették. Nehezebb volt ugyan, de 

a keményített alsószoknyákat nedvesen vasalták, hogy szebben álljanak.  

Mivel az alsószoknya ráncai közé nem ért a vasaló, vasalás után azokat még egyszer 

kitették száradni, hiszen nedvesen nem lehetett eltenni, mert megpenészedett volna.  
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 Czingel Szilvia 1995. 913. 



161 

 

6.4.4.5. Hajtogatás 

 

 Vasalás, és ha szükséges volt, utólagos szárítás után nagy gonddal hajtogatták össze 

a ruhát. A szalvéták, törölközők, ágyneműk, abroszok, lepedők egymásra rakva álltak a 

szekrényben, így súlyuknál fogva egymást is simították.   

Egyes ruhadarabok hajtogatásának külön fortélya volt. A dísztelen főkötőket úgy kellett 

vasalni, majd hajtani, hogy a kontyra téve ne látszódjon a vasalás éle, a férfi ingek ujján 

igen, elején és hátulján azonban nem látszódhatott a hajtás nyoma. Ha a kötőn 

meglátszódott az él, az azt jelentette, hogy az asszony tisztán, a szekrényből vette elő, így a 

takarosság látszatát keltette. A halenkákat kigombolva hajtották össze úgy, hogy először az 

egyik ujját hajlították kettőbe, a nyak irányába, és az elejével együtt a halenka közepéig 

behajtották. Ugyanígy elvégezték a másik ujjal és a másik elejével is, végül a karöltő 

megigazításával a két oldalt egymásra hajtották. Ezzel a módszerrel nem gyűrődtek a 

blúzok, egymásra fektetve is simák maradtak. A szoknyákat kifordítva a gallérjuknál fogva 

tekerték össze, így egyáltalán nem gyűrődtek. A többi ruhadarabnak nem volt a 

megszokottól eltérő összehajtási módja. 

 

 

6.4.5. Egyéb tisztítási eljárások 

 

 A szövetből, bársonyból, kázsmérból, posztóból varrt ruhákat nem lehetett mosni. 

Többek között ezért csak nagyünnepre, a templomba vagy a sétára, illetve családi 

ünnepekre öltötték föl. Nagyon be se tudott piszkolódni, mert amint hazaértünk a 

templomból, másikat vettünk.
587

 Ha mégis pecsétes lett, akkor benzinnel tisztogatták meg 

nagyon óvatosan. 

Mosásuk már csak azért sem volt indokolt, mert nem érintkeztek a testtel. A szoknyák alatt 

mosható, mindig tisztán tartható alsószoknyák, a halenka alatt szintén rendszeresen mosott 

ingváll vagy pruszlik volt, a kendő a főkötőre, a férfi posztóöltözet a fehér vászonruhákra 

került. 
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 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
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6.4.6. A ruhadarabok gondozása 

 

 „Bizony generációról generációra nem mosták őket.”
588

 Az ünnepi ruhadarabokat 

anyaguk vagy díszítményük miatt nem lehetett kimosni. Élettartamukat, jó állapotukat 

szellőztetéssel, fonákjukon való porolással, gondos tárolással és illatosítással igyekeztek 

meghosszabbítani.  

A ritkán használt nagyünneplőket, kabátokat felvétel előtt, levétel után – amikor nem 

rakták el azonnal a ruhát a szekrénybe, hanem a tisztaszoba széktámláin vagy a szabadban 

meglevegőztették – illetve minden húsvét vagy pünkösd előtti és az őszi nagymosás, 

nagytakarítás alkalmával megszellőztették. A hűvös, szeles idő erre különösen kedvező 

volt.   

A pontos hajtogatás és a megfelelő tárolás szintén elengedhetetlen volt.
589

 Amelyik 

ruhadarabot a többinél is ritkábban használtak, az a polcon alulra került, nem háborgatták, 

ha akasztották, akkor oldalra vagy hátra, a szoknyákat papírba vagy vászonba is 

becsavarták.  

Ruhamoly ellen naftalingolyókat tettek a szekrénybe, a jó illatot a szárított 

levendulacsokor, és a bolti szagos szappan biztosította. Átható szaga miatt a naftalinnal 

vigyáztak, felvétel előtt alaposan kiszellőztették a ruhát, kabátot, nagykendőt. „Rossz szaga 

volt. Nem volt jó, ha bűzlött.”
590

 

 A ruhák gondozásához tartozik a rendszeres javítgatásuk is. Ha a megkötő vagy a 

betétcsipke leszakadt vagy megbomlott, azt minél hamarabb megjavították, hogy a 

szakadás ne menjen tovább, és épen tették el. A gombot, zsebpántot, csipkét, a főkötők 

kirakásait szintén azonnal visszavarrták, utóbbit elvitték a hozzá értő parasztasszonyokhoz. 

 Az anyagszakadás jelentette a legnagyobb problémát. Köznapi vagy félünneplő 

darabok esetében nem volt szégyen a folt vagy a pótlás, a lényeg, hogy rongyos, szakadt ne 

legyen, így ezeket maguk is megjavították.
591

 A nagyünneplőknél azonban ritkán 

vállalkoztak erre, szintén specialista segítségét kérték.  
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 Kovács Sándorné szül. Gyalog Zsuzsanna (1935) közlése. 
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 Fentebb szóltam a különböző összehajtási módokról.  
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 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) és Kovács Sándorné szül. Gyalog Zsuzsanna (1935) közlése. 
591

 A szegénység nem volt szégyen, a rongyos, ápolatlan külsőt azonban megszólták. „Szebb a foltos, mint a 

rongyos.” 
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6.4.7. A lábbelik tisztítása és eszközkészlete 

 

Az ünnepi lábbeliket használat után pucolták meg, és tisztán tették el. Erre vagy 

vasárnap délután vagy hétfőn reggel kerítettek sort. Lábbelijét mindenki maga tisztította, 

gyerekekét, idősekét az asszonyok.  

Az udvaron sámlira ültek, nők festőkötényt, férfiak mejjes kötényt kötöttek maguk elé. A 

lábbeliket nem mosták, mert attól szárazzá vált volna a bőr és hamar kitöredezett volna. A 

bőrcipőket- és csizmákat először kemény, majd puhább szőrű sárkefével tisztították meg a 

rárakódott sártól. Ha nem volt annyira szennyezett, akkor a puhább szőrűt használták, mert 

az nem karcolta föl a bőrt.  Ezután disznózsírral vagy az 1940–50-es évektől boltban 

kapható fekete boksszal kenték be egy kisfejű kefe segítségével. A kefét belemártották a 

csatos bokszos dobozkába, és úgy vitték fel a lábbelire. Boksz helyett tubusban kapható 

bagarolt is használtak. Volt, aki ezt szerette jobban, mert szebb volt a fénye. Száradás után 

puha ronggyal, és fényesítő kefével, később harisnyával fényesítették ki. „Úgy volt szép, ha 

ragyogott.”
592

 

A lábbelikre nagyon vigyáztak, alaposan tisztították, ápolták a bőrt, így egy-egy cipő 

vagy csizma több generációt is kiszolgált, illetve több családtag is használta. A 

gondosságot bizonyítja, hogy külön kefét használtak a fekete, külön a barna színű cipőkre.  

A bokszot, bagarolt, keféket, rongyokat egy papírdobozban a konyha stelázsija
593

 

alatt tárolták. 
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 Kovács Sándorné szül. Gyalog Zsuzsanna (1935) közlése. 
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 Fából készült nyitott konyhai, kamrai polc.  
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6.5. A test higiéniája 

 

Az intim szférába tartozó, éppen ezért szinte tabunak tekinthető, a tisztálkodáshoz és 

az emberi környezet tisztán tartásához kapcsolódó cselekvések a magyar néprajzi kutatás 

hosszú ideig mellőzött területe volt.
594

 Csak az utóbbi időkben tapasztalható érdeklődés a 

mindennapi tisztálkodással, a takarítással, a mosogatással, vagy éppen a szemétkezeléssel 

és az újrahasznosítással kapcsolatos kérdések iránt. A szociológia, a filozófia, a 

történetírás, a vallástudomány, az antropológia, vagy a nyelvészet mind-mind hozzájárult 

ahhoz, hogy napjainkban a paraszti higiénia és testkultúra interdiszciplináris kutatási 

területté váljon.
595

 Ezekből a vizsgálatokból kitűnik, hogy a tisztálkodási szokások kultúra- 

és korfüggők. Különböző területeken nagyon eltérő szokás- és normarendszerek alakultak 

ki, de időben végighaladva, egy kultúrán belül is nagyfokú változatosság figyelhető meg.  

De ahogy koronként, népcsoportonként, vidékenként más- és más szokásokkal, 

hiedelmekkel, találkozunk, úgy változik a tisztaság/piszkosság/tisztátalanság, valamint a 

víz/tisztaság/egészség fogalmának megítélése is. A tisztához, tisztasághoz általában olyan 

pozitív töltetű fogalmak kapcsolódnak, mint szép, ép, egészséges, rendezett, míg a 

piszkoshoz járulnak a testi és lelki értelemben vett tisztátalan, csúnya, egészségtelen, 

rendetlen kategóriáink.
596

 Mindenesetre a tisztaságot időben változó fogalomként kell 

kezelni, melyhez történeti koronként különböző jelentésmezők kapcsolódtak.
597

 

 Az alábbiakból kitűnik, hogy a bőszoknyások között a 20. század folyamán milyen 

fokú volt a tisztaságfelfogás és a női nemre vonatkozó szépségideál képének változása. 

Más kutatásokhoz
598

 hasonlóan saját vizsgálódásainkból is arra következtettünk, hogy az 

egyén vagy a család tagjainak és környezetének tisztasága nem elsősorban az anyagi 

helyzet, hanem az egyéni jellemzők és szokások függvénye volt; illetve, hogy a polgári 

minta követése fontos szerepet játszott a kiskőrösiek tisztálkodási szokásaiban.  
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 Czingel Szilvia 1995. 903. 
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 Legfőképp Szenti Tibor kérdőíve és 1991.évi úttörő közleménye (Paraszti higiénia a száza elején. A 

hódmezővásárhelyi gazdák tisztálkodása.); Verebélyi Kincső 2009. 9. 
596

 Juhász Katalin 2010. 86. 
597

 Az antikvitásban a víznek és a test tisztaságának kitüntetett jelentősége volt, ami hozzájárult a melegvizű 

nyilvános fürdők és a magánházaknál berendezett fürdők elterjedéséhez. A középkorban tovább élt ugyan a 

fürdőkultúra, de a közfürdőket a 15. századi pestisjárványok miatt fokozatosan eltűntek. A kora újkorban 

megfogalmazódott vélekedés következtében, miszerint a bőr átjárható a víz és a levegő számára, és a 

betegség a vízzel terjed, felszámolták a nyilvános fürdőket, a test tisztántartása csak a látható helyekre, az arc 

és a kéz tisztaságára, illetve a ruházat tisztántartására tevődött át. A 16–17. században újra fontos szerepet 

töltöttek be a fürdők a betegségek gyógyításában, majd a 19. században is tovább virágzott a fürdőélet, és a 

víz nagy szerepet töltött be a különböző terápiák, gyógyászati módok alkalmazásában. Verebélyi Kincső 

2010. 102–110. 
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 Vö. Juhász Katalin a Fejér megyei Abán végzett kutatásai. Juhász Katalin 1995. 861–902. 
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A tisztálkodásnak ugyanúgy volt rendje és ritmusa, mint a paraszti élet bármely más 

területének. Ezek szorosan összefüggtek a napi és az éves munkákkal és ünnepekkel, de 

alkalmazkodtak az évszakokhoz is. A szokások családonként, egyénenként különbözőek 

voltak, ezért az alábbi megállapítások korántsem tekinthetők általánosnak, attól mindkét 

irányba jelentős eltérések lehettek. Mivel ez a téma a dolgozatnak csak egy fejezetét 

alkotja, csupán négy adatközlő visszaemlékezéseire támaszkodtunk.  

 

A tisztálkodás alapfeltétele a (tiszta) víz, legyen az forrásvíz, kútvíz, élővíz, vagyis 

patak, folyó vagy tó. A magyar népi kultúrában a víznek a hétköznapi feladatán túl jelentős 

a mágikus-rituális szerepe is. Ebben a fejezetben a víz gyakorlati felhasználásával 

foglalkozom, rituális, szakrális használatát csak érintem.   

 A reggeli és esti mosakodáshoz, illetve a hétvégi nagymosdáshoz hideg vagy 

megmelegített kútvizet használtak. Férfiak sokszor a kútnál lévő vödörből vett vízzel 

öblítették meg az arcukat, kezüket. Nyáron a reggel edénybe öntött és a napon 

felmelegedett vizet használták tisztálkodásra. Nyár derekán kivitték a pincékből a 

kármentőket
599

 az udvarra, amiket többször is meg kellett tölteni vízzel, hogy szüretre 

megtisztuljanak. A felmelegedett vízben az egész család lefürdött. 1950–55 táján több 

család zuhanyozott az udvaron állványra szerelt locsolókannákból, melyekben délutánra, 

estére felmelegedett a víz. 

A hajmosáshoz legjobban az összegyűjtött esővizet kedvelték, mert lágyabb volt, mint a 

kút vize.  

 Tisztálkodásra és felfrissülésre egyaránt használták a határbeli természetes vizeket, 

így a vályogosgödröket, melyekben összegyűlt a víz, a Sáhor patakot, a Büdös tót.
600

 Nyári 

munkák idején férfiak és nők is megfürödtek ezekben a vizekben alsóneműre vetkőzve, 

hogy tisztán érjenek haza.
601

 A Halast és Akasztót összekötő Sáhor a mostani piactér 

területén tóvá szélesedett. Nyáron fürdőztek, télen korcsolyáztak a gyerekek.
602

 „Nyáron 

sokszor kimentünk a Büdös-tóra. Ott lubickoltunk, fürödtünk, játszottunk gyerekként, de a 

felnőttek is. Ez volt az igazi fürdés, de mindig csak vasárnap.”
603
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 A borkezelés során használt alacsony oldalú, dongás faedény. 
600

 Ma Vadkerti tó. Nevét onnan kapta, hogy a jószág itatása és lemosása mellett kenderáztatásra is 

használták, amitől átható szaga volt. Jelenleg a szomszédos Soltvadkerthez tartozik, kiépített, gondozott 

strandját egész nyáron látogatják a környező települések lakói.  

Az II. világháború után szokás volt a Szent István-napi fürdőzés augusztus 20-án.  
601

 Nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is nagy élvezetet nyújtott a naptól felmelegedett langyos 

víz. 
602

 A Sáhort az 1970-es években fedték le, ma a csatornahálózat vezeti el a vizét. 
603

 Lucza Andrásné szül. Kriskó Ilona (1918) közlése. 
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 A kiskőrösi fürdő 1957-ben nyílt meg. Az országosan és Európa-szerte híres 

termálvizet tisztasági fürdésre nem, de gyógyulás és pihenés céljából a városi elit látogatta, 

a viseletben járó parasztság nem. „A fürdő közelében volt egy cső, amelyből meleg 

termálvíz folyt. Itt esténként hosszú sor kígyózott, nemcsak gyerekek, hanem a földekről 

hazatérők is lemosakodtak alatta. Férfiak felsőtestüket és lábukat, asszonyok karjukat, 

lábukat mosták le.”
604

  

A ’70-es évektől a népdalkör tagjai rendszeresen elutaztak más fürdőhelyekre, nem kis 

feltűnést keltve díszes főkötőikkel.
605

  

A jeles napok jelentős részéhez és az emberélet fordulóihoz is szorosan 

hozzákapcsolódott a víz hétköznapitól eltérő, rituális-mágikus használata. A menstruációs 

vérrel szennyezett,
606

 a szülő nő lemosása utáni véres vízről, vagy amiben a beteg és a 

halott testet lemosták egyaránt tisztátalannak számított. Azt tartották, hogy betegséget hoz, 

ezért félreeső helyen vagy a kert végébe ásott gödörbe öntötték. A csecsemő első fürösztő 

vizének azonban mágikus erőt tulajdonítottak, a beletett pénzzel az újszülött későbbi 

boldogulását kívánták elősegíteni.
607

 A keresztség szentségét is a víz által vették föl, a 

kiskőrösi a menyasszony a vőlegény házához érve egy vízzel teli vödröt rúgott fel, hogy 

beömöljön a szerencse és a gazdagság az udvarba.
608

 A halottnak az öltöztetést megelőző 

lemosdatással is megadták a végtisztességet.  

 

A századfordulón születettek tisztálkodási szokásait az egyszerűség és a 

funkcionalitás jellemezte, vagyis a lehető legkevesebb víz, eszköz és szer használata. Az 

akkori lakáskörülmények és igények miatt a tisztálkodás alkalmai a téli hónapokban 

minimálisra csökkentek, csupán a látható testtájak, a kéz, az arc, a fül és a nyak területére 

korlátozódtak. A nyári hónapokban alaposabb és gyakoribb volt a tisztálkodás, amely 

sokszor a szabadtéri vizekben történt. Noha külön fateknő szolgált fürdésre és mosásra a 

legszegényebb családoknál előfordult, hogy abban dagasztottak és abban sózták a húst. 

Noha a néprajzi irodalomban az szerepel, hogy kizárólag háziszappant használtak, más 

szépítő- és kendőző szerek ismeretlenek voltak, az alábbi reformkori adatokból kitűnik, 

hogy már az 1840-es években is használtak szépítőszereket. 1842-ben a Regélő Pesti 

Divatlap hasábjain megjelent írásában Munkácsy Dániel Bőközzel kapcsolatban 
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megjegyzi, hogy „…a híres bécsi rongynak s több hozzá hasonló arcpirosítónak nem kis 

kellete van, de másfelől tudok több helyeket, hol egy-két magokat festő nők a többieknek 

gúnytárgyakul szolgálnak…”
609

 Muzsláról írja Májer István 1846-ban, hogy „Illatos 

kenőcsök nem ritkák. Általában a menyecskék nagyobb gondot fordítanak piperéjökre.” 

(mint a lányok).
610

 Uszkay Mihálytól tudjuk, hogy a Tiszaháton (Bereg vármegye) „A nők 

a piperéhez is értenek. Leginkább csak az egyszerű pirosítószer van nálok divatban, mint a 

leányoknál, s különben se érdektelen arcukat az alig észrevehető kendőzés által eleven 

pirossá emelve, csinos, vonzó alakban tűnnek fel.”
611

 Szintén beregi adat a következő: 

szénagyűjtés alkalmával „…a menyecskék és lányok nem kímélik ilyenkor a piperéjüket 

sem, mert ünnepi alkalom.”
612

 

A testszagot természetesnek tartották, elfedésére nem törekedtek. A fogak és a 

körmök ápolására szintén elenyésző figyelmet fordítottak, és a hajápolásnál is csak az volt 

a követelmény, hogy a tetvektől és más élősködőktől mentesek legyenek.
613

  

 A tisztálkodás nemek és életkorok függvénye is volt, hiszen a nők jobban ügyeltek 

rá, mint a férfiak, a fiatalok jobban, mint az idősek. A legtöbb időt a fiatal, eladósorban 

lévő lányok fordították az alapos tisztálkodásra, akiknek ha udvarlójuk volt már, hetente 

többször váltottak ingvállat. 

 

A két világháború között ez a nagyfokú egyszerűség valamelyest differenciálódott 

mind a tisztálkodás idejében, mind a felhasznált szerek tekintetében, ám a tisztaság 

felfogásban továbbra sem tapasztalható gyökeres változás. 

Ez az az időszak, amikor az egyrétegű vászonöltözetet felváltotta az alsó- és felsőruhára 

tagolódó, házi alapanyagokat és gyári textíliákat egyaránt magába foglaló parasztviselet. 

Fontos azonban, hogy a test tisztán tartása még ekkor is csak olyan mértékben volt fontos, 

amennyire a ruházat tisztaságának megőrzését is szolgálta. „A ruha tisztasága fontosabb 

volt, mint a testté. De akinek a ruhája is piszkos volt, akkor attól már az iskolában is 

óvakodtunk. (…) A legények meg főleg. De mi se táncoltunk szívesen az olyan 

legénnyel.”
614

 A ruhaváltás és a tisztálkodás azonban csak a hétvégi – szombat délutáni 

vagy esti, vasárnap reggeli – nagyobb tisztálkodás, orvosi vizsgálat vagy hétköznapra eső 

nagyünnep idején kapcsolódott össze. Ilyenkor az egész testet lemosták és tiszta öltözetet 
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vettek, a férfiak megborotválkoztak, tisztán mentek a templomba. Hazaérve azonban csak a 

felsőruházatot cserélték le köznapira, az alsó – pendely, ingváll, ing, korábban bőgatya – 

ruhadarabok a következő nagymosdásig nem kerültek le. „Akinek hét elején piszkos lett, az 

utána egy hétig úgy maradt.”
615

  

 „Akkor nem volt olyan kényelem, mint most.”
616

 Reggelente csak az asszonyoknak és 

a lányoknak volt első dolga a hajuk megigazítása és kezük, arcuk, nyakuk, fülük 

megmosása, a férfiak először a jószágot látták el. A reggeli arc- és kézmosás a konyhában 

lévő cserép- vagy bádoglavórból történt, ami a vizespadon, később a mosdóállványon állt. 

Mellette sorakoztak a vízzel teli cserépkorsók, később a tetővel ellátott egyfülű 

bádogkannák. Ezekben mindig kellett lennie friss víznek, amiről a nagylányok 

gondoskodtak. A lavórban vagy mosdótálban lévő vizet többen is használták, és csak akkor 

cserélték, ha nagyon bepiszkolódott. „Egy vízből az egész család megmosdott reggel.” 
617

 

 Ételkészítés közben az asszony gyakrabban mosott kezet, a többi családtag csak az 

étkezés előtt. Ha kint dolgoztak a mezőn és csak korsóban vittek ki vizet, akkor a 

kézmosás gyakran elmaradt.
618

 Az olyan munkáknál, mint a tésztagyúrás, kenyérdagasztás, 

befőtt és savanyúság elrakása, disznóölés, fokozottabban figyeltek a tisztaságra, kezüket 

közben többször is megmosták.  

 Az esti tisztálkodás sok családban még az 1930-as években is csak a kéz, láb, arc 

megmosásából állt. „Igénytelenebbek a lábmosást is elhagyták, de mi mostunk minden 

este.”
619

 A nyári poros munkák idején az egész testüket, férfiak a hajukat is megmosták. A 

lavórba öntött, előzőleg megmelegített vízben először derékig, majd alulról mosakodtak 

meg, rongyot használtak szivacsként. Először a gyerekek, majd az asszonyok, végül az 

emberek tisztálkodtak. Míg a 20. század elején nem cserélték ki a vizet,
620

 az 1930-as 

évektől mindenkinek külön melegítettek és mindenki után kiöntötték.
621

 Aki végzett vagy 

még nem került sorra, az kiment a helyiségből. Először a gyerekeket mosdatták meg, majd 

a férfiak, végül a víz kicserélése után a nők következtek. A kicsik kivételével soha nem 

vetkőztek le teljesen, serdülő koruktól fogva ez már a különnemű testvéreknek sem illett. 
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Férfiak általában levetkőztek felülről, de az asszonyok sosem mutatkoztak félmeztelenül. 

Ha lehetőség volt rá, elvonultak a lacikába, de télen a konyhában sokszor csak akkor 

mosakodtak, ha már mindenki végzett és lefeküdt. A mosakodásnál először levették az 

inget, derékon fölül megtisztálkodtak, és csak azután következett az altest megmosása.   

 A nagymosdás ideje mindig a hét végére, szombaton délutánra vagy estére, ritkán 

vasárnap kora reggelre esett. Ilyenkor alaposabban tisztálkodtak. A férfiak megmosták a 

hajukat, megborotválkoztak, tiszta alsóneműt vettek, szükség esetén kéz- és lábkörmöt, 

hajat vágtak. A nők is szombaton, bár ritkábban, két- háromhetente, idősek havonta 

egyszer mosták meg a hajukat. Mivel több vizet használtak, a nagymosdás nagyobb 

előkészület igényelt. Nyáron üstben az udvaron, télen a lacikában vagy a konyhában, a 

sparhelton melegítették a vizet. Ilyenkor nem lavórban, hanem nagy fateknőben, később 

bádogkádban fürödtek. Dézsában állva nem tisztálkodtak. Először a gyerekek, majd az 

asszonyok, végül a férfiak következtek.
622

 A vizet csak akkor cserélték ki, ha arra szükség 

volt, de hajmosás után mindig kiöntötték. Erre az előzőleg összegyűjtött esővíz volt a 

legmegfelelőbb.  

Érdemes kitérni a törölköző használatra, hiszen nagyban eltért napjaink szokásaitól. 

A századfordulón és a két világháború között születetteknek még kizárólag házi szövésű 

kendervászon törölközőjük volt. Ha több generáció élt egy fedél alatt, akkor az anyós 

kelengyéjében lévőket használták, a fiatalasszony csak akkor vette elő a sajátjait, ha külön 

költöztek.
623

 A törölközőket kék vagy piros sávolyos szövés díszítette, sarkában a 

tulajdonos monogramjával. Általában 6 vagy 12 darabot készítettek belőle a lánynak, ami 

egész életében kitartott.
624

  Akkor még minden családtag közös törölközőt használt, amit a 

heti ruhaváltáskor cserélt le tisztára. Praktikus okokból, hogy ezt minél jobban kíméljék, a 

lábtörlésre lepedőből, mosott alsószoknyából szakítottak rongyokat. Csecsemőt mindig 

külön ruhába törölték, de a kemény kendervászon helyett puhább anyagba csavarták. A 

törölköző mindig ugyanazon a helyen volt: a mosdótál mellett vagy az ajtó mögött a falon 

felakasztva. 

A II. világháború után egyre jobban elterjedtek a frottier és a damaszttörölközők. 

Előbbieket a vásznakkal vegyesen köznap használták, de a damasztokat csak akkor vették 

elő, ha rangos családi ünnepség volt a háznál. 
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Ebben az időszakban a közös törölközőről egyre jobban áttértek az egyéni használatra, és a 

törölköző szükség szerinti gyakoribb cseréjére. Ezt korábban urizálásnak tartották, most 

azonban azok számítottak szutykosnak, akik még mindig egybe törölköztek.  

Szépségápoló szereket a századfordulón születettek egyáltalán nem használtak, sőt, 

megszólták a fiatalabb generációt. Kiszáradt, kitöredezett kezüket házi disznózsírral kenték 

be, a fiatalok tejjel kenték be az arcukat, hogy hamvas legyen. Gyógyszertárban kapható 

szépségápoló szereket az 1950-es évektől kezdtek el használni a helyi iparoslányok. Az ő 

példájukat követve ismerték meg a parasztcsaládok a fogkrém, a pirosító, a rúzs, a sampon 

vagy a kölni használatát. Eleinte nagyon megszólták, ezért a nagylányok csak titokban 

dörzsölték be piros kávépapírral
625

 az arcukat, húzták ki elégetett gyufaszál kormával a 

szemöldöküket. Arcuk pirosságát csipkedéssel, szájukét beleharapdálással érték el.
626

 Az 

időseken kívül a legények is kipellengérezték a cifrálkodó lányt, ugyanakkor azt is 

megszólták, aki elhanyagolta magát. 

A fogápolás a személyes higiéné legelhanyagoltabb területe volt. Ritkán, esetleg 

ünnepnapon dörzsölték meg a fogukat ujjra szórt szódabikarbónával vagy sós ronggyal, 

férfiak reggel pálinkával megöblítették a szájukat. A fogkefe egészen az 1930-as évekig 

ismeretlen volt, de akkor sem használták rendszeresen, a fogkrémet só helyettesítette. De a 

helyzet a későbbi évtizedekben sem javult számottevően. „Az 1960-as években sok vidéki 

Pesten dolgozott. Az én ismerőseim egynegyede azt sem tudta, hogy mi az a fogkefe.”
627

 

A fentebb leírtakhoz képest nagyobb gondot fordítottak a csecsemők, a kisgyerekek, 

az állapotos és gyermekágyas asszonyok, valamint a fekvő betegek mosdatására. 

Állapotos asszony már a szülés közeledtével is alaposabban tisztálkodott, ha lehetősége 

volt rá, akkor a vajúdás megindulása előtt egész testét lemosta.
628

 A szülés után az azt 

levezető bába feladata volt a köldökzsinór elvágása, az édesanya megmosdatása, valamint 

az újszülött első fürösztése.
629

 Az első héten még visszajárt a bába, megfürdette a 

csecsemőt, lemosta, segítette az anyát, utána viszont az édesanya feladata volt a gyermek 

fürdetése, amit féléves koráig naponta elvégzett, általában az esti órákban. A félévesnél 

nagyobb gyermek hetente egyszer vagy kétszer fürdött, leginkább este, vagy akkor, ha 

édesanyjának ideje volt rá. A bölcsőből kikerülő, mászni, majd járni tudó gyermek kezét, 

arcát szükség esetén naponta többször is megmosták. Ha csak maszatos volt, édesanyja a 
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megnyálazott zsebkendőjével vagy kötője fonákjával törölte meg az arcát, orrát. 

Etetésüknél ruhát kötöttek a nyakukba, hogy ezzel is védjék a kicsi ruháját.
630

 A négy-öt 

éves gyermekek maguk is meg tudtak már mosakodni, tisztálkodásuk helye, módja, 

ritmusa megegyezett a felnőttekével.  

 Az ágyban fekvő betegeket egy rongy segítségével naponta lemosták, a vizet a kert 

távoli végébe öntötték, néhány használat után a mosdatóruhát – mint tisztátalan tárgyat – 

kidobták vagy elégették.   

 Egészen a legutóbbi időkig még a módos családokban is csupán két tükröt tartottak. 

Az egyik a kicsi, felakasztható borotválkozó tükör a férfiak, a másik a tisztaszoba ajtóval 

szemközti falán függő keretes tükör volt. Utóbbi döntve helyezkedett el a falon, így a 

szoba közepére állva egész alakos képet mutatott. Az ünnepi készülődés folyamán 

ellenőrizték le ruhájuk kifogástalanságát a lányok, asszonyok.  

 

 Az 1960-as évektől kezdődően, jobbára a ’70-es évek derekától észrevehető változás 

következett be a Kiskőrösiek tisztaságfelfogásában. Az úgynevezett polgári tisztálkodási 

szokásmodell elengedhetetlen feltételévé vált a fürdőszoba és a folyóvíz rendszeres, 

mindennapos használata.
631

 Fürdőszobára eleinte csak a módos iparoscsaládoknak és az 

értelmiségnek telt, a parasztcsaládoknak sem igénye, sem módja nem volt rá. Mégis, ezt az 

időszakot az egyre nagyobb igényesség és az eszközkészlet nagyfokú bővülése jellemezte.  

 A mindennapos tisztálkodás ugyan a legtöbb család esetén továbbra is 

háziszappannal történt, de kivételes alkalmakra bolti szagos szappant is használtak, 

módosabbak esetén utóbbi kizárólagossá vált. Időszakunkban megjelentek és elterjedtek a 

samponok, testápoló szerek, krémek, borotvahabok és mosószerek, amelyek megléte a 

parasztság körében mintegy státuszszimbólumot jelentett. 

 Elvétve sem használtak közös törölközőt, és – különösen a fiatalok – a fogápolásra is 

nagyobb hangsúlyt fektettek. 

 

 Az 1970–80-as években robbanásszerűen megnőtt a fürdőszobás házak száma. A 

tisztálkodási és szépítő szerek nemcsak dekorációként, hanem valódi használati cikké 

váltak, több márka is elérhető volt. Az udvaron, illetve a lacikában való tisztálkodás 

továbbra is megmaradt, ám kizárólag a nyári időszakra korlátozódott. 
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A két-három generációval korábbi rendkívül víztakarékos életmódot felváltotta a pazarlóbb 

vízfelhasználás. A fürdőszobák kádakkal épültek, amelyeket naponta használtak a 

családok. Megfigyelhető azonban, hogy a felnőttek is megfürödtek ugyanabban a vízben, 

amelyben előzőleg a kisebb gyerekek tisztálkodtak.  

 A ruházat és a test tisztaságának viszonya is végérvényesen megváltozott. A már 

városi ruhában szocializálódott fiatal és középkorú generáció a hetenkénti egyszeri 

ruhaváltás helyett a naponta váltott fehérnemű, és a két, majd a szintén naponta lecserélt és 

mosásba került felsőruha jellemzi. Akik még viseletben maradtak, azok jelenleg 

kétnaponta, alaposan megmosdanak, kétnaponta váltanak alsóneműt, ingvállat, a halenkát 

és a szoknyát hetente kétszer. A kötőt akkor, ha bepiszkolódott, de minden szombaton 

tisztát kötnek maguk elé. 
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6.6. Az öltözetdarabok tárolása 

 

A viseletelemek tárolásának módja összefügg a népi bútorkultúra változásával, és a 

lakásbelső átrendeződésével. Az éppen nem használt ruházat elhelyezésének helye és 

módja függött magától a ruhától, annak értékétől, formájától, funkciójától, használatának 

gyakoriságától. A bútordarabok fejlődésével változott a viseletelemek tárolásmódja is, ám 

– a munkaruhák kivételével – a precíz hajtogatás, a gondosság és az áttekinthetőség 

továbbra is követelmény maradt. A viseletdarabokat mindig lógatva vagy fektetve, 

összehajtva tárolták, vállfára csak a férfiak zakója került.  

Az ünnepi ruházat helye mindig a tisztaszoba és a benne lévő bútorzat volt. Főként az 

1800-as évek végéig, de a későbbi időszakban is megfigyelhető a tárolóbútorokon kívüli 

elhelyezés. A kimenő ruházat szintén a tisztaszobában kapott helyet a fenti módon, ám 

ezek többsége nem a zárt bútorokban, hanem fogasokon, ajtóba vert szögeken függött. Az 

otthoni tartózkodásra használt öltözetdarabokat a lakószobában lévő bútorokban vagy 

fogasokra felakasztva tárolták. Ezek sosem kerültek be a tisztaszobába. A munkaruhák 

elhelyezésére még kevesebb gondot fordítottak. Funkciójuk miatt alig gondozták azokat, 

sok helyen nem is a házban, hanem a kamrában, lacikában tárolták szögekre akasztva. A 

ruhadarabok száma valamelyest változtathatott ezen az elhelyezésen. Előfordulhatott, hogy 

az átlagosnál több rend ünnepi öltözet nem fért el a tisztaszobában, ezért a lakószobában 

helyezték el a többit, de ekkor is a tisztaszobába került az eleje, vagyis a ruha értéke és a 

tárolás módja összefüggött.  

Az 1800-as évek végén és a századfordulón a kelengyéhez tulipános ládát kaptak a 

lányok (99. fotó), amelyben a lakás textíliái és azok a viseletdarabok – ingváll, halenka, 

kendő, kötő – kaptak helyet, amelyeket összehajtva, fektetve tudtak tárolni.
632

 A ládák 

fekete vagy sötétbarna színű, véséssel vagy festéssel díszített asztalosbútorok voltak, 

amelyeket helyi iparosok készítettek megrendelésre. Helyük a sarkos elrendezésű szobában 

a kemence és az ágy között, két láda esetén a másik falon, a sarokpad és az ágy között volt. 

A többi ünnepi viseleti darabot a tisztaszoba gerendájába vert szögekre felakasztva 

tárolták. A szoknyákat kifordították, a korcuknál fogva összetekerték, és a madzag 

segítségével rögzítették. Így nem piszkolódott be, nem tört meg az anyaga, nem veszítette 

el a fényét. Az ajtóba vert szögre akasztották a kabátot, a kalap helye a vetett ágy tetején 

volt. A lábbeliket, így az ünnepi csizmákat, cipőket, megkímélt papucsokat az ágy alatt 
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vagy az ágy végébe állították kartonpapírra. A csizmákat gyakran felakasztották az ajtó 

mögötti fogasra is a szártetőbe varrt csizmahúzónál fogva. Ezt a századfordulós tárolási 

módot örökíti meg ma a kiskőrösi Szlovák Tájház.  

Az első világháború idején láda helyett nagyobb befogadóképességű fiókos sublótot 

adtak a lányokkal (100. fotó) Kiskőrösön a háromfiókos változat terjedt el, a láda és a 

sublót közötti átmeneti formák ismeretlenek voltak.
633

 Az első sublótok sötétbarna színűek 

voltak, festett fedlappal és porcelánfogantyúkkal. Ezeket a világosabb, flóderos változatok 

követték, amelyeket festés helyett ráragasztott virágcsokrok díszítettek.  

Ha két vagy több család élt közös háztartásban, akkor két-három sublótra és az anyós régi 

ládáira is szükség volt a viselet elhelyezéséhez. A sublót a két ablak kötött kapott helyet, 

illetve a láda régi helyét foglalta el.
634

   

Fiókjaiban meghatározott rend uralkodott. A ruházat vertikálisan és horizontálisan 

egyaránt tagolódott, hiszen az emberi testet követve legfölülre kerültek a fejviseleti, 

középre a felső-, alulra az alsótesten viselt ruhadarabok. A fiókok bal oldalába a női, jobb 

oldalába a férfi ruhadarabokat pakolták.  

A felső fiókban feküdtek a kendők és a ritkán használt kirakott vagy kivarrott főkötők 

kifordítva, egymásra rakva. Mivel a kötők összehajtva ugyanakkorák voltak, mint a 

fejkendők, azokat is itt tárolták. A másodikban az ingvállak, a halenkák és a kacabajkák 

voltak, valamint a jobb oldalon az ingek, a férfi halenák és a mellények. A legalsóban 

összetekerve szorosan egymás mellett feküdtek a szoknyák és a férfi posztóöltözet. 

Szükség esetén a nadrágok és a kifordított szoknyák a fogasokon kaptak helyet. A lányok 

szalagjai és a nyakfodrok kartondobozba kerültek összehajtva. 

Az 1950-es években a sublótok helyett két szekrényt és hálószoba-
635

 vagy 

konyhabútort tartalmazott a kelengye. A szintén helyi asztalosok készítette lakkozott vagy 

flóderozott szekrények közül az egyik polcos, a másik akasztós volt (101., 102. fotó). Az 

újfajta tárolóbútorok megjelenésével polgári mintát követve átrendeződött a tisztaszoba is. 

A sarkos elrendezés helyett a párhuzamos lett a divatos,
636

 melyben a szentsarok és a 

munkasarok megszűnésével az ágyak a két oldalfalra kerültek, az asztal a szoba közepére, 

a szekrények pedig az ágyak végébe, a szabadon maradt falszakaszra. Ha megmaradt a 

sublót is, akkor az megőrizte helyét az ablakok között. A polcos szekrényben csak a női 
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viseletelemeket tárolták úgy, ahogyan a testre kerülnek. A legfelsőn sorakoztak egymásra 

rakva a fejviselet elemei, a főkötők, a kendők és a zsebkendők. A másodikon az ingvállak, 

a harmadikon a halenkák keresztbe fordítva, egymás mögött két oszlopban. Az alattuk lévő 

polcokon a kötények, majd a házi textíliák, így az ágyneműk, a lepedők, a törölközők, a 

szakajtóruhák és az abroszok. A ruhákat mindig úgy helyezték el, hogy a szépek, a java 

kívülre és felülre kerüljön, hogy mutasson.
637

 A polcokra újságpapírt fektettek,
638

 kézzel 

hímzett vagy slingelt polccsíkokkal díszítették. Szárított levendulát vagy szagos szappant 

is helyeztek a textíliák közé, hogy friss illatuk legyen, a molyok ellen naftalinnal 

védekeztek. 

A másik szekrény egyetlen, fölül lévő polcán helyezték el a férfiak ünneplő ingeit, a 

zsebkendőket, esetleg a kalapokat. A szoknyák felakasztására a szekrény hátoldalába 

erősített esztergált fogasok vagy két tároló rúd szolgált. Baloldalon függtek kifordítva, a 

gallérnál összetekert ünnepi szoknyák úgy, hogy a fehér nyári darabok voltak belül, a 

sötétebb szövetek, bársonyok, bácskaik kívül. Középtájra akasztották a festőket, kevésbé 

rangos félünneplő szoknyákat és az alsókat, jobb oldalra került a posztóöltözet és a 

polgárosultabb öltöny. Egyes helyeken a kabátokat, vizitkákat is itt tárolták vállfán, másutt 

az ajtó mögött felakasztva. A szekrény aljában tárolták a lábbeliket, kis dobozban a 

nyakfodrot, ékszereket, szalagokat.  

 Adatközlőim kivétel nélkül úgy emlékeznek, hogy a ruházat kikészítése és használat 

utáni elrakása kizárólag asszonyi feladat volt, a férfi be sem nyúlt a szekrénybe. Nem is 

tudta, mi hol van.
639

 

A ruházat tárolása nem volt teljesen magánügy. „Volt olyan szomszédasszony, aki 

beleszólt, hogy mi hogy van a szekrényben. Anyósom azzal dicsekedett a rokonságnak, 

hogy milyen szépen állnak a ruháim.”
640

 A gondos, szép, rendezett, illetve a hanyag, 

rendetlen ruhatárról nemcsak az asszonyt, hanem férje családját is megítélték. 

A szekrények elterjedésével egyidőben a fogasok és a sublótok átkerültek a tisztaszobából 

a lakószobába, új helyükön a köznapi darabok tárolására szolgáltak. Ebben az időszakban a 

ládák már a lakószobából is kikerültek, a kamrában töltöttek be tároló funkciót, lisztet, 

gabonát, más terményt tároltak bennük. 
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7. A VISELETDARABOK BESZERZÉSE 

 

 A ruhatár beszerzésének többféle módja volt. A kelengye a lakodalom reggelén 

került az újmenyecske birtokába. Ilyenkor kapta meg a fiatal- és asszonykori ruházatát, 

valamint a házi textíliákat és az azok tárolására szolgáló bútorokat. Az idős korhoz illő, 

illetve a gyászviseletet később varratták meg maguknak, a ruhatár tehát folyamatosan 

bővült a család anyagi lehetőségeihez mérten. A csak ritkán használt, megbecsült fekete 

nagyünneplőket és más, értékes női vagy férfi ruhadarabokat nagyobb testvértől, szülőktől, 

nagyszülőktől vagy más rokontól örökölhették is. A kivetkőzés után sajátos beszerzési 

lehetőség volt a viseletüket elhagyók ruháinak megvásárlása. A bőszoknyások nemcsak 

Kiskőrös piacain, hanem más településen is vettek használt ruhákat, amiket átszabva 

beillesztettek a saját ruhatárukba. A kelengye és az öröklés révén hosszabb időre 

konzerválódtak az anyagok, szabásformák, biztosítva ezzel a viselet állandóságát. Új 

ruhadarabokat parasztspecialistáktól rendeltek vagy iparosoktól vásárolták; boltból és 

vásáron egyaránt beszerezték őket. A vászonból, sifonból készült alsóruházatot otthon is 

megvarrták. 

  

 

7.1. A kelengye
641

 

 

 A viselet megalkotása, elkészítése az asszonyok, különösen a kelengyét előállító 

anyák feladata volt. Nagy terhet rótt rájuk, hogy mire a lány eléri a biológiai, egyben a 

társadalmi érettség fokát, ruhatára úgy álljon készen, hogy az megfeleljen a közösség által 

támasztott követelményeknek.
642

 A szokásrend határozta meg ugyanis, hogy az egyes 

elemekből mennyi a minimum és mennyi az elégséges, így a kelengye összeállításában a 

közösségi normák, elvek és arányok is kifejeződnek.
643

 Az, hogy ebben a tárgy-

együttesben milyen a használatra vagy reprezentációra szánt darabok, az ünnepi és a 

hétköznapi ruhák, illetve a viseleti elemek és a házi vászonnemű aránya,
644

 mind közösségi 
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konvención alapult. A kelengye a fizikai valóján túl tehát úgy is értelmezhető, mint az 

ideális paraszti élet leképeződése, amelyben az elvont rend és a tárgyi világ egyszerre van 

jelen.
645

  

Mivel a feudalizmus korában a leánygyermek örökség útján nem részesülhetett a 

család ingatlan vagyonából, jussát jóval kisebb arányban, általában természetben, a 

kelengyével adták ki, ami így a hozomány egyik fajtájaként értelmezhető.
646

 Míg a 

fiúgyermekek a szülők halála után örököltek,
647

 a lányok a lakodalmukkor kapták meg a 

jussukat. A család igyekezett erején túltéve kiállítani a kelengyét, hiszen az az átszállítás 

során a közösség szeme elé kerülve növelte vagy csorbította presztízsét.
648

 Kiskőrösön 

nótaszóval, zajosan, a legnagyobb kerülővel vitték át a hozományt a vőlegény házához, 

lehetőséget adva arra, hogy a lehető legtöbben megnézzék. A dunnavitel után a 

szomszédok, rokon asszonyok látogatása a fiatalok üdvözlésén túl arra is irányult, hogy 

megnézzék, megbírálják a lány hozományát.
649

 (53. fotó) Utána sokáig beszédtéma volt, 

hogy kit hogy stafírótak ki, az új család nőtagjai aprólékosan megnéztek minden egyes 

darabot. 

 

A kelengyének két fajtája van. Az egyik az ifjú pár egész életére készül, tartalmazza 

azokat a textíliákat, amelyek kifejezik majd az egyén és a család életének fő változásait, 

benne van a családi élet egész programja a kisgyermek alá való párnától a ravatal 

terítőjéig.
650

 Elsősorban vászonneműből áll: alsóruhák, viselőpárnák, díszpárnák, 

ágytakarók, lepedők, szalmazsák és derékalj, kendők, abroszok, törülközők, tarisznyák, 

zsákok, valamint gyári eredetű alapanyagú felsőruhák menyecske kortól a halóruháig; de 

módosabb családoknál a lakás díszítésére szolgáló cserépedények, kancsók, tálak, tükör, a 

ruhanemű tárolására szolgáló ládák, fiókos bútorok, valamint ágy is szerepel. „A 

parasztasszony magával viszi új otthonába az egész életre való ruhaszükségletét, mert 
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odahaza mindennel ellátják, amire az évek folyamán szüksége lesz.”
651

 A másik típus csak 

a közös élet indulásához szükséges házi textíliákat és a fiatalasszony korban viselt 

öltözetdarabokat tartalmazza, amelyeket folyamatosan cserélni, pótolni kell.    

A kiskőrösi kelengye (redukai) az utóbbi csoportba tartozik, noha a konyhai és ágyi 

textíliákból annyit készítettek, ami egész életében kiszolgálta a párt. Az adatközlők 

eltérően vélekednek a viseletdarabokkal kapcsolatban. Egyesek szerint a kelengye a 

ruhásládában, a skrinóban
652

 tárolt ágynemű és ágyi ruha volt, a ruhatár nem tartozott 

bele.
653

 Más közlők szerint viszont adtak a lánynak öltözetdarabokat, egész oblekokat is, 

ám ezek nem voltak elegendőek, és nem tartalmazták azokat a viseletdarabokat (pl. 

gyászos, félgyászos darabok, kabátok, téli lábbelik, gyöngyös főkötők, kendők), amiket 

éltesebb korban öltöttek fel. Az alább idézett, egy 1800-as évek végéről származó 

kelengyében szereplő ruhadarabok nagy száma (16–20 ingváll, 14–16 pendely, 24 

felsőszoknya, 30 sima halenka, 20–30 fejrevaló kendő) viszont azt feltételezi, hogy 

nemcsak a fiatalon, hanem az idősebb korban viselt öltözetdarabok is kerültek bele. Annyi 

azonban bizonyos, hogy tartalmazta a textíliák tárolásához szükséges bútort (láda, sublót, 

szekrény), később egész szoba- vagy konyhabútort is az aktuális divathoz igazodva.  

Annak ellenére, hogy a fiúgyermek öröklés révén részesült a család ingatlan 

vagyonából (földterület, ház) Kiskőrösön a vőlegény számára is állítottak ki kelengyét. Ez 

testi ruházatot, lábbelit tartalmazott, illetve a közös élet alapját jelentő földet, gyakran 

gabonát, takarmányt, lisztet, jószágot.
654

 

 

A kelengyét a lánygyermek születésétől kezdve készítették. A munka legnagyobb 

részét az édesanya végezte, így a kész kelengye után őt ítélték meg. Szükség esetén a 

nagyanya vagy idősebb, már házas lánytestvér is besegíthetett a szövésbe, hímzésbe. A 

lány csak 10-12 éves korától ült oda anyjához a szövőszék mellé, ekkortól tanítgatták 

varrni és hímezni is.  

Mivel óriási munka volt, készítőnek és viselőnek egyaránt nagy értéket jelentett. A 

folyamat elején csak szőttek, a kender minőségéhez igazodva vékony vagy vastagabb 

vásznak kerültek ki a kezük alól, az 1940-es évektől kész vásznat vettek. Ezután varrták és 

hímezték az ágyi ruhákat és a lakás többi textíliáját. Az utolsó fázisban a viselőruhák 
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készültek, hiszen ezek személyre szabottak voltak, színükben, díszítésükben a lányok 

ízlése is megnyilvánult. 

A boltban vásárolt anyagokra, csipkére valót vagy az anyának kellett előteremtenie a tej- és 

tojáspénzből, vagy a lány ment el summásnak, részesaratónak.
655

 A kiskőrösi lányok 

rendszeresen jártak napszámba szőlőmunkát végezni helybéli gazdákhoz, illetve a 

Dunántúlra nyáron két-három hétre aratni, csépelni, kukoricát, krumplit és cukorrépát 

kapálni, gyógynövényeket szedni.  

 A kelengye összeállítása a készítő és a tulajdonos egyéni igényeitől független volt. A 

kelengye tartalma és egyes elemeinek darabszáma egyaránt közösségi szabályozás alatt 

állt. „Hatot vagy tizenkettőt kaptunk, mert így volt szokás.”
656

  Minden darabból volt egy 

minimum, amit illett adni, de volt egy maximum darabszám is, amit még a leggazdagabbak 

sem léptek túl, hiszen nem volt szükséges. Ebből fakadóan nem volt számottevő különbség 

a szegény és a módos lány hozománya között, pusztán a kelengyén nem látszott a család 

vagyoni helyzete. Ám míg a nagygazda lányok megkapták a legdrágább, legdivatosabb 

kelméből készült ruhát, édesanyjuk mástól is vásárolt vásznat, maguknak csak a szövésben 

kellett részt venni, addig a szegényebb lányok kelengyéjében olcsóbb kelméket találunk, 

kizárólag a maguk és édesanyjuk által szőtt vásznat használhatták fel, nyaranta summás- és 

részes munkát is végeztek, hogy megvehessék a szükséges díszítményeket.    

A normának való megfelelés annyira erős volt, hogy a kevésbé tehetős családok kölcsön is 

kértek, vagy a fiatalabb lány hozománya terhére állították ki a menyasszony kelengyéjét.
657

  

 Szerettük volna bemutatni, hogy az 1800-as évek végétől az 1950-es évekig hogyan 

változott, bővült vagy szűkült a kelengye, de adatközlőink egy esetben sem emlékeztek 

pontosan a saját hozományuk tartalmára. Feljegyzésre sem bukkantunk, így csak 

hozzávetőleges következtetéseket tudunk levonni.  

 Az alábbi táblázatban négy kelengyét hasonlítok össze. Az első egy 1800-as évek 

végén, egy átlagos gazdasági hátterű kiskőrösi lányé;
658

 a második az 1928-ban született 

Pohankovics Istvánné Rohoska Ilona hozománya 1946-ból; a harmadik a szintén 1928-as 

születésű Varga Pálné Benyík Erzsébet kelengyéje 1948-ból; végül a negyedik az 1941-es 

születésű Pszota Istvánné Králik Zsuzsanna stafírungja 1962-ből.  
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 Tátrai Zsuzsanna 1981. 74.; Uő. 1994. 21–22. 
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 Pohankovics Istvánné szül. Rohoska Ilona (1928) közlése. 
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 Előfordult, hogy a vánkusba nem 6 kg, hanem kevesebb tollat tömtek. Pohankovics Istvánné szül. 

Rohoska Ilona (1928) és Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
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 Tábori György–ábori Györgyné 1979. 8.  
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1800-as évek vége R. I. 1946 B. E. 1948 K. Zs. 1962 

2 dunna 2 dunna 2 dunna 2 dunna 

6 párna 6 párna 6 párna 6 párna 

- - - 2 paplan 

2 szalmatakaró 2 szalmazsák 

takaróval 

2 szalmazsák 

takaróval 

- 

3 vékony lepedő 6 fehér lepedő 2 lepedő 10 lepedő 

- 4 garnitúra 

ágynemű
659

 

4 garnitúra ágynemű 4-6 garnitúra 

ágynemű 

- 1 zreboka
660

 1 zreboka 1 zreboka 

- 24 törölköző 10 törölköző 12 törölköző 

- 10 szalvéta 12 szalvéta 12 szalvéta 

- 4 abrosz 2 abrosz 5-6 abrosz 

16-20 ingváll 12 ingváll 10-12 ingváll 12 ingváll 

14-16 pendely 6-8 pendely 12 pendely 12 pendely 

6 alsószoknya 6 alsószoknya
661

 6 alsószoknya 6 alsószoknya 

24 felsőszoknya 3 ünnepi, 6 

köznapi 

2 ünnepi, 4 köznapi 10 ünnepi, 9 

köznapi
662

 

30 sima halenka 10 sima halenka 12 sima halenka 5 sima halenka 

8-10  

kieresztős halenka 

12  

kieresztős halenka 

10  

kieresztős halenka 

10  

kieresztős halenka 

- - 10 zámedlis halenka 12 zámedlis 

halenka 

12-15 kötény 10 kötény 10 kötény 8 kötény 

6 pruszlik - - - 

20-30 fejrevaló kendő 20 fejrevaló kendő 20-22 fejrevaló kendő 10 fejrevaló kendő 

1-2 nagykendő 3 nagykendő 4 nagykendő 4 nagykendő 

8-10 főkötő 6-8 főkötő 10 főkötő 12 főkötő 

6-8 oblek 4 oblek 3 oblek 6 oblek 
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 1 fehér ünnepi, három tarka ágynemű. 
660

 A tisztaszoba felvetett ágyának díszlepedője. 
661

 2 tarka alsó, 4 fehér ünnepi. 
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 3 bácskai, 2 kázsmér, 3 szövet, 2 táblás szövet, valamint 6 kékfestő és 3 kartonszoknya. 
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1800-as évek vége R. I. 1946 B. E. 1948 K. Zs. 1962 

láda - - - 

 2 szekrény
663

 2 szekrény 2 szekrény 

- 2 ágy - 2 ágy,  

2 éjjeliszekrény,  

1 sezlony  

- 1 asztal - 1 konyhaasztal, 

2 hokedli, 

1 szennyesláda, 

1 konyhaszekrény 

 

Feltűnő, hogy a négy kelengye által felölelt csaknem száz év alatt, a 2 dunna - 6 

párna standard egyáltalán nem változott, és nem változott a 4 garnitúra ágynemű sem. A 

hat párna közül négyet fölágyaztak a tisztaszobában, alvásra csak kettőt használtak. A két 

dunna közül egy szintén a felvetett ágyra került, a másikkal takaróztak. A tisztaszoba 

ágyneműjére húzták az egy garnitúra ünnepi, teljesen fehér, vagy színes hímzésű huzatot, 

míg a köznapi színes, kék vagy rózsaszín, csíkos vagy kockás, cakknis kivarrásúakból 

három forgott. 

  A fenti táblázatból kitűnik, hogy házi textíliából annyit kaptak a lányok, amennyi 

egész életükre elég volt, sőt, darabszámuk nőtt is, ami az új anyagok megjelenésének 

köszönhető. Míg az 1800-as években nem is szerepel a kelengyében törölköző, addig az 

1940-es, 1960-as években 10-12 darabot kaptak a lányok, amelyek között a hagyományos 

kendervászon mellett már frottiertörölközők is voltak. 

 A viseletdarabok száma azonban az évtizedek folyamán csökkent. Csak a már 

meglévő, lánykori ruháikat vitték magukkal, amiket fiatalasszony korban viselni tudtak. A 

későbbi életszakaszokban ezeket folyamatosan pótolták, sötétebbekre, dísztelenebbekre 

cserélték. A csökkenés a viseletben is jelentkező divatnak tulajdonítható, hiszen amíg az 

1800-as években alig-alig módosult az öltözet, addig a második világháború utáni 

időszakban, valamint az 1960-as években is jelentősen változott a kiskőrösi viselet. 

Nemcsak új anyagok, hanem új szabású darabok is beépültek, amire nem lett volna 

lehetőség, ha a kelengyében az egész életre való ruhadarabok szerepelnek. Egyik 
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 Ebben az időben vagy két szekrényt, vagy egy szekrényt és egy konyhabútort adtak a lánnyal. 
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kelengyében sem találunk lábbelit, kabátot vagy díszes főkötőt, hiszen ezeket 

asszonykorban vették maguknak.  

Az öltözet tárolására szolgáló bútorok változása is leképeződik a stafírungban. A 

legrégibb tárolóbútor, a láda a 20. század derekán már meg sem jelenik, helyét a 

szekrények veszik át, az 1960-as években pedig általánossá válik a szoba- és konyhabútor.  

Bár az első elemzett kelengyében sem szerepel hozományba adott végvászon, 

adatközlőink szerint a második világháborúig ezt is adtak a lánnyal. Az 1940-es években 

már szinte minden bolti textíliából készült, hiszen szebb volt a bolti, a házi durvább.
664

  

  

 

7.2. Az alapanyagok és az öltözetdarabok házi előállítása, díszítése 

 

Az öltözet házi előállításáról csupán a betelepítés (1718) utáni közvetlen időszakban 

beszélhetünk, főként akkor, ha Bátky Zsigmond népviselet meghatározása alapján csak 

azokat a ruhadarabokat soroljuk ide, amelyeket a nép maga állított elő.
665

 Figyelembe 

véve, hogy a gyári alapanyagok – ha eleinte nem is tömegesen – már a 18. században 

megjelentek és beépültek az öltözködésbe
666

 csak a fehér vászonruhákat, valamint a nagy 

számban tartott juh gyapjának felhasználásával készített téli felsőruhákat vehetjük itt 

számba.  

A fehér vászonöltözetet a maguk termelte kender feldolgozásával, egyenes-

derékszögű szabásformával állították elő. A vászon nagy mennyiségben való használatát 

mutatja, hogy 1815-ben
667

 43, 1877-ben
668

 45 volt a takácsok száma Kiskőrösön, de 

minden háznál volt szövőszék. A város határában Konopiszkának, vagyis Kenderföldeknek 

nevezett terület 150 kataszteri holdnál is nagyobb volt.
669

 A rostnövény termesztésének 

minden munkafázisa – kivéve a föld felszántását és bevetését – a nőkre hárult.
670

 Később 

úgy mondták, hogy az volt az ügyes asszony, aki az első tavaszi szántáshoz férje ingét új 

kendervászonból varrja, utalva ezzel arra, hogy a nők általános téli elfoglaltsága volt a 
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 Pohankovics Istvánné szül. Rohoska Ilona (1928) közlése. 
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 Bátky Zsigmond (1906) 1992. 222. 
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 Egy 1799-ből származó peres iratban selyemkendő szerepel, amit egy paksi zsidó kereskedőtől loptak el a 

kiskőrösi vásárban. N. n. 1989. 131. 
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 N. n. 1989. 164–166. 
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 Tepliczky János 1880. 49. 
669

 N. n. 1989. 153, 537.; Lucza Andrásné szül. Kriskó Ilona (1918) közlése. 
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 Az asszonyok és lányok nyűtték, áztatták, tilolták (törték), gerebenezték (fésülték), és fonták a kendert, 

melynek eszközkészlete minden háznál megtalálható volt. A kiskőrösiek a tóvá szélesedő Sáhor vizében és a 

szomszédos Soltvadkerten lévő Büdös-tóba (mai néven Vadkerti-tó) hordták áztatni a kendert, amely 

nevében őrzi ennek emlékét. 
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szükséges vászonmennyiség előállítása.
671

  A finom, vékony fonalból szőtt vászonból 

varrták a testi és a házi ruhákat, mint az ingváll, a pendely, az alsószoknya, az ing, a 

bőgatya, az ünnepi lepedő, az ágynemű, a törölköző és a szakajtóruha. A durvább, 

vastagabb szálból zsákok és ponyvák készültek. A kender haszna is az asszonyokat illette. 

A fölösleges vásznat eladták, az érte kapott pénzt a lány kelengyéjére költötték. 

A vászon mellett a bőrruhák alkották a ruházat másik csoportját. Szűcsök már a 18. 

században is működtek, ők készítették a subát, a kucsmát vagy a bekecset. Az 1815-ös 

összeírás szerint 32 csizmadia, 8 szabó, 18 szűcs és 1 tímár dolgozott a településen, tehát 

már a 18. században sem beszélhetünk házi előállításról. Otthon fonták azonban a gyapjút, 

amit festés után megszőttek, és takarókat, pokrócokat, kendőket készítettek belőlük.  

A bőr megdolgozása nagy mesterségbeli tudást igényelt, így a csizmát mindig is a 

mesteremberek készítették, ám a legegyszerűbb lábbeliket, a bocskort és a faklumpát 

számos parasztember elkészítette a maga és a családja számára.  

 Az ezt követő időszakban, de a 20. század első harmadára drasztikusan lecsökkent a 

házilag előállított ruhadarabok száma. A ruházat szinte kizárólag gyári textíliából készült, 

amit helyi specialisták, mesterek állítottak elő, vagy boltban, vásárban, piacon szereztek 

be. A kenderfeldolgozás nem szűnt meg ugyan, hiszen még az 1940–50-es években is 

fontak otthon, de már csak zsáknak, ponyvának való durva fonalat.
672

 

Noha az alapanyag előállítása és a ruhadarab megvarrása kikerült az otthoni 

feladatkörből, a szoknyák tűbe szedése, valamint a hímzés sok helyen megmaradt a téli 

időszakra való házi elfoglaltságnak. „Télen összeült a család, összegyűltek a 

szomszédlányok- és asszonyok a házaknál. Estig hímeztek, közben beszélgettek.”
673

 A nők 

általában jó kézügyességgel rendelkeztek, értettek a hímzéshez és a köznapi színes 

alsószoknyák, házi textíliák szélét díszítő hármas, négyes vagy ötös cakkni kivarrásához. 

Utóbbihoz drukkolófát használtak, sokan azonban szabad kézzel írták ki. Ágynemű vagy 

sublóttakaró karéjai közé kis virágcsokrot is varrtak az ügyesebbek. Minden lány maga 

hímezte ki a zsebkendőjét, és varrta bele monogramját kék, piros vagy fehér fonallal 

kelengyéje darabjaiba. Az egyszerűbb, egyenes-derékszögű ruhadarabokat otthon is 

megvarrták, de a polgári divatú, íves darabokhoz jóval kevesebben értettek. 
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 Tábori György–Tábori Györgyné 1979. 2.   
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 Nikléczi Andrásné szül. Opauszki Zsuzsanna (1921) és Pszota Istvánné szül. Králik Zsuzsanna (1941) 

közlése. 
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 Lengyel Józsefné szül. Turan Zsuzsanna (1950) közlése. 
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7.3. Specialista és iparos készítette ruhadarabok, Kiskőrös iparossága 

 

 1933-ban Györffy István A magyarság néprajza Viselet fejezetében a maga készítette 

darabok mellé sorolja a specialisták, mesteremberek által, de a nép ízlése szerint előállított 

ruházatot. Ennek alapján a kiskőrösi viselet szerves részét képezik a helyi 

parasztspecialisták és kézművesek kezéből kikerült öltözetdarabok, amelyek elkészítése 

több ügyességet, szakértelmet kívánt.  

 A keresett, sokat foglalkoztatott varrónők (sókinya) nem tanulták a mesterségüket, 

édesanyjuktól, valamelyik nőrokonuktól lesték el a ruhakészítést. Éppen ezért nagy 

különbség volt a munkájuk között. A bőszoknyások ránézésre meg tudták állapítani, hogy 

azt a halenkát, szoknyát ki varrta. „Megláttuk, mert más volt a gomblyuk, a csipke másként 

állt.”
674

 Általánosságban elmondható, hogy nem főállásban dolgoztak, a paraszti munka 

mellett este, télen, pihenőidőben foglalkoztak a ruhakészítéssel. Legtöbbször nem kértek 

pénzt, kétkezi munkával fizettek nekik. Az első világháború környékén Kelemen Andrásné 

Marka néni (1892) volt a legismertebb varrónő, akit utalva foglalkozására, Kelementóci 

sókinyárócinak hívtak.
675

 Az 1930-40-es években dolgozott Valach Jánosné, Turán 

Györgyné Brada Ilka, Gyurián Pálné, Jeszenszki Györgyné, Ba Istvánné, Kutyifa Pálné, 

Kurucz Jánosné, Hegedűs Ilka, Haskó Ilka, Hídvári néni, Kudron Juliska néni, Luczáné, 

Sinkovicz Györgyné, Vári Erka néni. Papírból kivágott szabásminta alapján készítették a 

hlatkás, a kieresztős és a zámedlis halenkákat, varrták a szoknyákat és az ingvállakat. Az 

alapanyagot és a díszítményt a varrató vette meg. A sókinyák kezéről kikerült darabok csak 

minőségükben különböztek, szabásformájukat tekintve egységesek voltak, nemigen jutott 

tér az egyéni ízlésnek, újításoknak. Ők csak parasztruhát varrtak, sosem készítettek 

iparosruhát. 1938-ban megnyílt a női tanulók iskolája, ahol női szabókat képeztek. Ettől 

kezdve végleg különvált a parasztvarrók és a szabók megrendelői köre.  

 A sókinyák kizárólag varrógéppel dolgoztak, amely – az országos elterjedtséghez 

hasonlóan
676

 – már a századfordulón sem volt ritkaság Kiskőrösön. Králik Pál (1877) és 

Szlovák Mária (1879) házasságából négy fiú és négy lány született. Mindegyik lány kapott 

stafírungba Singer varrógépet, melynek használatát maguktól, barátnőktől tanulták meg.
677

 

Nikléczi Andrásné szül. Opauszki Zsuzsanna édesanyja, Andriska Judit 1887-ben született. 

Neki is volt már varrógépe, de sosem dolgozott megrendelésre, csupán a családjának 
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 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
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 Simon Györgyné 1980. 56. 
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 Flórián Mária 2010. 170. 
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 Pszota Istvánné szül. Králik Zsuzsanna (1941) közlése. 
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varrt.
678

 A Singer típusú gépek különösen a második világháború után terjedtek el a 

városban, amikor az élelmiszerhiány miatt sokan jártak le Budapestről vidékre, és műszaki 

cikkeket, főként varrógépeket cseréltek élelemre.
679

  

 A sókinyák mellett drukkolóasszonyok és varrók is dolgoztak, akiket szintén 

kézügyességük, újító kedvük és stílusuk emelt ki a többi parasztlány- és asszony közül. 

Voltak olyanok, akik mindkettőhöz, mások csak az egyikhez értettek. 

A drukkolók vagy kiírók megtervezték a virágmotívumokat, bele tudták vinni saját 

egyéniségüket a munkájukba,
680

 hiszen a megadott kereteken belül szabadon dönthettek a 

minta összeállításakor. Velük szemben a hímzőket – Kiskőrösön varrónak nevezték őket – 

szigorúbb szabályrendszer kötötte, hiszen mindegyik virágnak megvolt a kötelező színe, 

amitől nem szabadott eltérni. A drukkolók először papíron megtervezték a szabadrajzú 

motívumokat, majd kupírozóval fölvitték az anyagra. Mások vízfestéket vagy tejbe áztatott 

ultrakék
681

 porfestéket használtak.
682

 Törekedtek arra, hogy különböző minták kerüljenek 

ki kezeik alól, kivéve, ha a barátnők egyforma kivarrást kértek. A leghíresebb kiíró 

Gyurján Jánosné Volák Erzsébet (1892-1949), Dedák Pálné Bánszki Ilona (1902-1968) 

Jarjabka Erzsébet (1913) volt, a legtöbbet foglalkoztatott varró Varga Sándorné, Aszódi 

Istvánné, Gyalogné, Marosiné, Breznyánné, Rohoska Ilonka és Domonyiné Csermák Ilona 

volt.  

A ruhakészítés, a drukkolás vagy a kivarrás jó megélhetési lehetőségnek számított, ám a 

fenti asszonyoknak nem ez volt a kizárólagos megélhetési forrása. Mindegyikük 

elsősorban paraszti munkából élt, és a kézimunka csak kiegészítő jövedelem volt, ám aki 

nem tudott férjhez menni, vagy valamilyen testi fogyaték miatt alkalmatlan volt a paraszti 

munkára, az így biztosította megélhetését.
683

 

  A viseletdarabokat és a házi textíliákat horgolással, lyukvarrásos fehér hímzéssel, a 

már említett cakknizással és színes virágkompozícióval díszítették.
684

 A horgolás már az 

1880-90-es évekből származó párnavégeken is megtalálható, de gyakran díszítették így a 

felvetett ágy lepedőjét és a díszzsebkendőket. Lyukvarrással az ünnepi fehér alsószoknyák 

alján, a nyakfodrok és a főkötők szélén, a pamodáskendőkön, a tisztaszoba ágyi ruháin és a 

terítőkön találkozunk. A színes hímzés az első világháború környékén terjedt el, az új 
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 Nikléczi Andrásné szül. Opauszki Zsuzsanna (1921) közlése. 
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stílusú hímzéshez sorolható. Virágokból, bimbókból, bogyókból, levelekből és indákból 

állt, a geometrikus formák vagy az emberábrázolás nem volt jellemző. A virágok közül 

kedvelt volt a többféle alakú rózsa, a nefelejcs, a szegfű, az orgona és a százszorszép. Ha 

egy motívum több virágot, bimbót és levelet foglalt magába, azt csokrosnak nevezték, ha 

szalagszerűen futott végig a textílián, akkor fernyésnek.  A csokrost a polccsíkokon, a fésű- 

és kefetartókon, a fernyést a halenkák elején és a főkötőkön alkalmazták. A 

szövetszoknyák fekete gyári hímzését, valamint a férfi bársonyhalena piros virágait is 

gyakran kényszerültek utánozni, amikor az hiánycikk volt.
685

 Mindkettő nagy 

mesterségbeli tudást igényelt, de otthon is nekifogtak a lányok.   

A gépi hímzés az 1930-as években terjedt el, és hamar népszerűvé vált. Leghíresebb 

képviselője Dudás Irma volt (1910–1973), aki emellett kiírással és slingeléssel is 

foglalkozott.
686

 

  Egy-egy új minta bemutatási helye, egyben vizsgája is a templom vagy a lakodalom 

volt. Akkor dőlt el, hogy a motívum formája, kompozíciója, színe, hímzésének minősége 

megfelel-e a közösségi normának. Jó fogadtatás után kisebb-nagyobb változtatásokkal 

mások is készíttettek maguknak hasonlót, bírálatot követően tovább használták ugyan a 

ruhadarabot, de a minta nem terjedt el. 

 A kiskőrösi hímzés rokonságot mutat a kalocsaival. Ennek hátterében az áll, hogy a 

kiskőrösiek gyakran drukkoltattak a kalocsai szállásokon, főként Öregcsertőn, ami 

megmagyarázza a motívumok közötti nagyfokú egyezést. Azok mérete, összeállítása, 

színe, valamint a hímzés összhatása azonban különbözik.
687

 „Úgy tartották, hogy akinek 

nem csertői féketője van, az nem is igazi.”
688

 

A hímzés mellett gyári készítésű díszekkel tették ékesebbé a viseletet. Ilyen volt a 

flitter, a gyöngy és a bolti csipke, amik felvarrását szintén a híres asszonyokra bízták. A 

flitter általában fehér, sárga vagy rózsaszín volt, amit keskeny alapra erősítettek, és úgy 

díszítették vele az ünnepi főkötőket. A vásárokban vagy a helybeli zsidó boltokban 

vásárolt fekete vágott gyöngyöt többféle alakzatban varrták fel a kirakott főkötőkre olyan 

mértékben, hogy a díszítmény teljesen elborította az alapanyagot. Keresett kirakó asszony 

volt Gyurján Pálné és Gombárné Marika. A lányok ünnepi szalagját, vagyis a gyöngyös 

pártát Sziráczki Istvánné Gyalog Mária (1918-2007) készítette. 
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A művirágból bonyolult módon összeállított menyasszonyi koszorú első darabjai Turák 

Sándornéhoz (1879-1962) köthetők, de híres volt Trepák Sándorné Kutyifa Ilona is, akit 

mindenki Trepácskának hívott. Aszódi Jánosné Mihók Ilona (szül. 1920) csupán néhány 

évig, 1946 és 1950 között foglalkozott koszorúkészítéssel. Az 1950-es évek után már csak 

Turákné tanítványa, egyben unokahúga, Sziráczkiné dolgozott egyedül 

koszorúsasszonyként.  

A csipkék közül többfélét is használtak. Ilyen volt a fekete szőrcsipke, a fekete 

vagy fehér cérnacsipke, a fekete és színes tüllcsipke, a széles, fehér organtin, a színes 

selyemcsipke és a szintén több színben kapható vágott csipke.
689

 Ezek a szoknyák alját és a 

blúzokat díszítették. 

 Az 1950-60-as években divatba jött szvetterek, amiket a Pinke lányok, vagyis Haskó 

Sándorné Pinke Zsuzsanna és Pinke Ilona kezdték el először kötni. Angóranyulaik voltak, 

így gyapjúfonal helyett angórás szvettereket készítettek fehér színben.  

 Szvettereket és az ún. pupcsakás, vagyis rózsakötéses mellényeket Pohankovics 

Istvánné Rohoska Ilona (1928) is kötött megrendelésre. Visszaemlékezése szerint több 

mint 300 kardigánt készített életében, amikért csak ritkán fogadott el pénzt, legtöbbször 

kétnapi napszám volt a fizetség. 
690

 

  Míg a parasztruhát varró sókinyákhoz el kellett menni, addig az 1950-es években 

több varrónő is eljárt dolgozni a házakhoz napszámba. Reggeltől estig egy családnál 

voltak, ellátásukról a háziak gondoskodtak, munkájukért pénz járt. Javítottak, de divatos, új 

ruhát is készítettek. Az alapanyagot a háziak vették meg, majd a divatlapból kinézték a 

fazont, és a varrónő ott helyben megvarrta. Egy nap két-három ruha is elkészült így.
691

  

 

 A híres kiskőrösi fényképészek, Nedeczky Pál, Turán György és Dúl Mihály szintén 

hozzájárult a viselet presztízsének megtartásához, tovább éltetéséhez.  

Nedeczky Pál nem volt ugyan tanult fényképész, mégis rengetegen jártak hozzá ünnepi 

viseletben portréfotózásra. Turán Györgynek nem volt műterme, leginkább szabadtéri 

felvételeket, iskolai csoportképeket készített.  

Dúl Mihály (1910–1962) asztalos szakmája mellé Kecskeméten tanulta a fényképész 

mesterséget. 1935. május 1-jén nyitotta meg üvegfalú és üvegtetős műtermét a Luther tér 

10. szám alatt, az evangélikus templom szomszédságában. Özvegye visszaemlékezése 
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szerint csaknem 15 000 ember fordult meg náluk a műteremben annak 1976-os 

kisajátításáig. Nemcsak Kiskőrösről, hanem a környező településekről is hozzájuk jártak, 

hiszen legközelebb Baján és Kiskunhalason dolgozott fényképész. Dúl bácsi – ahogy 

mindenki hívta – a műteremben, természetes fénynél fotózott, míg felesége, aki maga is 

fényképész mestervizsgát tett a laborban kidolgozta a képeket, a keretezésnél és a festésnél 

segített. A képek üveglemezekre, később filmtekercsre készültek, a fekete-fehér pozitívot 

színezték. Az 1950-60-as évekig kizárólag viseletben álltak a masina elé a kiskőrösiek. 

Lányok, legények érkeztek az istentiszteletet követően, esküvő után betért az ifjú pár, a 

keresztelőkor elvitték a pólyás babákat. Szabadtéri, csoportos fotózást is vállaltak, az 1950-

es évektől itt készültek az első igazolványképek. A Dúl-fotókat meg lehetett ismerni 

szabályos, csipkés szélükről és a jobb alsó sarokban meghúzódó Fotó Dúl emblémáról.  

A fénykép készíttetése ritka ünnepnek számított, egy emberről két-három fotó készült élete 

során. Ehhez méltóan a legszebb, legújabb öltözékben mentek el levetetni magukat, az 

elkészült alkotást nagy becsben tartották. 

 

 Az alábbi adatokból kitűnik, hogy elsősorban a ruházati, az élelmezési és a gazdasági 

szükségleteket kielégítő mesterek voltak jelen Kiskőrös társadalmában.
692

 Ha figyelembe 

vesszük, hogy a kézművesek száma és megoszlása, valamint a lakosság szükségletei között 

összefüggés van, szemléletes, hogy 1815-ben
693

 124, míg 1877-ben
694

 már 229 volt 

Kiskőrös iparosainak száma.
695
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Kiskőrös ruházati igényeket kielégítő kisipara 1815 és 1949 között 

 

  1815 1877   1949 

 cserző-varga   2 

 csizmadia 32 42 23 

 cipész   -   8 23 

 kalapos   1   4   - 

 szabó   8 17   - 

 szűcs 18   8   - 

 szűrszabó   -   1   1 

 tabakos    -   1   - 

 takács 43 45   - 

 tímár   1   -   - 

 facipő-készítő   -   -   1 

 papucsos   -   -   3  

 összesen: 105 fő 126 fő 51 fő 

 

  

 A legkorábbi adataim 1815-ből származnak. Ekkor asztalos, bognár, kőmíves, 

kovács, kötéljártó, lakatos, pintér, szijjártó működött Kiskőrösön, a ruházati alapanyagot 

és elemeket 2 cserző-varga, 32 csizmadia, 1 kalapos, 8 szabó, 18 szűcs, 43 takács és 1 

tímár készítette. A takácsok nagy száma a vászonöltözetek általánosságára utalnak, a 

csizmadiák és a szűcsök megléte a lábbelik és bőrruhák iránti igényt jelzi. Kiskőrösi céhek 

nem lévén, a mesterek ekkor még bajai, halasi, kalocsai vagy földvári céhek tagjai 

voltak,
696

 illetve egyáltalán nem voltak céhtagok. Ennek kiküszöbölésére kérte ki a helyi 

iparosság a vármegyétől a céhek felállításához szükséges engedélyt 1816. február 26-án, 

amit csak 1941. október 21-én írta alá gróf Mailáth Antal kancellár.
697

  

 Kiskőrösön 1874. február 24-én mondták ki a céhek megszűnését. A helyüket az 

ipartársulatok vették át, amelyek szintén foglalkozás szerint tömörítették a 

mesterembereket. Ebből az időből származik Galgóczy Károly megye-monográfiája 

(1877). A háromkötetes munka második, átfogó leírásában Kiskőrösre vonatkozóan az 

alábbi meglátás szerepel: „A solti alsó járásban Kis-Kőrösnek számos iparosa van két 

társulatba alakulva; ugy boltos kereskedő is különféle. Utána Vadkert, Hajós és Sükösd 

mutatnak némileg számbavehető iparos számot. De az egész járásban általában pang az 

ipar és a kereskedés. Iparjegy 1875-ben 38 szolgáltattatott ki: mészáros 5, kádár 1, 

baromfikereskedő 5, molnár 7, szatócs 3, hentes 5, kovács1, kocsmáros 4, szabó 2, bognár 
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 Vidéki mester, más néven landmajszter. 
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1, mészáruló 1, kőmíves 2, czipész 1. – A régi czéhek közül iparostársulattá átalakult 4, uj 

alakult 2.”
698

  

A harmadik, a megyét részletező leírásban viszont ennél jóval több, szám szerint 26 

mesterség szerepel. A korábbi összeíráshoz viszonyítva Galgóczy ácsot, bádogost, 

esztergályost, festőt, kádárt, kötélverőt, könyvkötőt, mészárost, mézeskalácsost, sütőt és 

üvegest is megemlít. A viseleti darabok készítői közül emelkedett a csizmadiák, a 

kalaposok, a szabók és a takácsok száma. Új kategóriaként megjelent a cipész
699

 és a 

szűrszabó, cserző-vargát azonban nem írt össze. Rajtuk kívül megemlít vegyes áru-, vas-, 

só-, liszt- és rőfös boltos kereskedőket, illetve öt gabona és gyapjúkereskedőt is.
700

  

 Az ipartársulatok megszűnte után 1881-ben országos irányítás mellett ipartestületet 

alapítottak, ami az összes iparágat összefogta.
701

  

 A Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára
702

 szerint a 

legnépesebb iparágak Kiskőrösön 1931-ben a cipész és csizmadia (17 fő), a hentes és 

mészáros (12 fő), az asztalos (10 fő), a kovács (8 fő) és a borbély (8 fő) volt. A korábban 

jellemzően nagy takácsság száma ekkorra jelentősen lecsökkent, ami a vászonöltözetek 

háttérbe szorulásával mutat összefüggést.
703

 Ennek ellenére több takács is dolgozott a 

településen, akik között a leghíresebbek Barkóczi István, László János, László István, id. 

Bobek András, ifj. Bobek András, Bagi Sándor, Zoboki Endre, Viczián István volt.
704

  

 Az I. világháború idején dolgozott László Sándor takácsként. Az otthon megfont 

kendert elvitték hozzá az asszonyok, és ő megbeszélés alapján megszőtte a kék vagy piros 

mintás abroszt, szakajtóruhát, törölközőt. Ha csak sima vékonyvásznat szőttek, vagyis nem 

díszítették, akkor azt végekben vitték haza az asszonyok, és otthon ők szabták szét. Abból 

varrták a bőszárú gatyát, férfiinget, a kötényeknek valót elvitték a kékfestőhöz 

Figuráékhoz vagy Halasra Pivarcsi mesterhez. A durvább fonalból szőtt vászonból otthon 

zsákot varrtak, vagy ponyvát szabtak. 

Az sem volt ritka, hogy a munkájáért cserébe kenderfonalat kért, és a belőle készített 

vásznat Szabadszállásra, Fülöpszállásra, Soltvadkertre, Kecelre, Izsákra, Orgoványra, 
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 Galgóczy Károly 1877. II. kötet 181. 
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Bácsbokodra, Mélykútra vitte eladni a vásárba. Sokszor éjszaka indultak, hogy reggel 

korán odaérjenek. „Ha napfelkeltre nem voltak ott, akkor elfoglalták a jó helyeket.”
705

 

 A későbbiekben tovább emelkedett a helyi kézművesek száma. 1938-ban 265 önálló 

iparos, 110 segéd és 87 tanonc volt.
706

 

 1949-ben 23 csizmadia kisiparosa volt a városnak. A legjelentősebbek: Baka Ferenc, 

Dinka László, Dulai György, Kelemen Ferenc, Kiss János, Kiss József, Kőrösi Sándor, a 

Kudron család, Moravcsik István, Takács János, B. Varga Pál, Viczián Sándor és Zelf 

Pál.
707

  

 Varga Sándor a híres Kőrösi Sándornál volt kifutógyerek. Sorra kellett járnia a 

csizmadia műhelyeket, bőrt kínálgatott. Megtetszett neki a szakma, Kudron Mihály 

mesterhez szegődött el tanulónak. 1943-ban szabadult föl három és fél évnyi tanulóidő 

után. 

Fiatal segédként Budapestre ment dolgozni, de még abban az évben visszakerült 

Kiskőrösre, mert a mesterét behívták katonának. Kibérelte a műhelyt Erdőtelken; egy 

segéddel és egy tanulóval
708

 elkezdett dolgozni. 1954-ben magkapta az iparengedélyt, 

1955-ben mestervizsgát tett. Időközben saját házat és műhelyt épített. Megrendelésre és 

vásárra is dogozott. Vásározni Halasra és Kalocsára járt lovaskocsival. Népszerű volt, 

keresték magyaros, keményszárú csizmáit. Lányok és fiatalasszonyok számára, gyönyörű 

fényes csizmákat készített.
709

 A férfiaknak hátul varrott, a szártetőn bürgeri csizmához 

hasonló kivágású darabokat varrt, de készített német mintára lovaglócsizmákat is 

megrendelésre, mert ezeket nem lehetett vásárban eladni. Idősebbek az oldalvarrott, 

ványolt csizmákat keresték. Télen csizmákat, nyáron női szandálokat készített, de 

javításokat is vállalt.  

A bőröket Kecskeméten, valamint a kiskőrösi tímárnál vásárolta. Főként marha-, ló- és 

kecskebőrt használt, de kutyabőrből is készített cipőt. Utóbbit a budapesti bőrgyárból 

szerezte be. A bélés kecske- és birkabőrből készült. 

A segéden és a tanulón kívül a felesége is besegített a munkába. Géppel tűzött és molozott, 

vagyis festette, fényesítette a csizmákat. 
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706
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 Torgyik Pál még ma is dolgozik, de inkább már csak javításokat végez. Új cipők, csizmák készítését nem 

vállalja. 
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 Egy alkalommal egy menyasszony rendelt tőle egy nyikorgós csizmát. A talp és a talpbélés közé így egy 

bőrdarabot tett, ami csikorgó hangot adott. Rövidesen azonban visszavitte hozzá, hogy szedje ki belőle, mert 

mindenki őt nézi, ha megy az utcán. 
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A csizmák ára kb. 650 Ft volt, de karácsony tájékán fölemelték 700 Ft-ra. Az árat a többi 

csizmadiával együtt határoztak meg.  

1965-ben hagyott fel a mesterséggel, hiszen nem volt már igény a hagyományos 

csizmákra. „Más lett a divat, manapság nagyon drága és nem lehet bőröket kapni.” 

1986-ban vonult nyugdíjba. Akkor megint volt kereslet a csizmákra, így női csizmákat 

készített, javított. 

Összesen 27 évet dolgozott a szakmájában. Csupán betegsége miatt adta át a mesterségét 

korábbi tanulójának, Torgyik Pálnak.
710

 

 

 A cipészek szintén 23-an voltak: Baka Márton, Balogh Antal, Beszedics István, 

Bolemányi György, Csomor András, Csontos Béla, Hevér Ferencné, Hegedűs Pál, Mohos 

Imre, Oroszi János, Lebovics József, Lebovics Károly, Lehoczki Sándor, Rohoska Mihály, 

Schwitzer Arnold, Sörés Lajos, Szentgyörgyi István, Tóth Sándor, Urbán János, Lálity 

Ábel, Faragó Károly, Fekete Szabó Lászlóné, Fülöp Lászlóné. 

 1949-ben még volt facipő-készítő is, Viczián János. Ekkor három papucsosmester 

dolgozott a településen, Puruczki Sándor, Takács István és Vandrovics István. Feltűnő, 

hogy a korábbi két összeírás (1815, 1877) egyikében sem szerepel papucsos. Ennek egyik 

oka az lehet, hogy a papucsos mesterség csak az 1850-es években különült el a 

csizmadiáktól. Ugyanakkor az is feltételezhető, hogy a kiterjedt vásárkörzettel rendelkező 

híres szegedi papucsosok látták el Kiskőröst is lábbelivel.  

 A szűrszabók utolsó képviselője Semperger Imre volt. 1946-ban telepedett Kecelre 

Rácz Gyula dorozsmai magyarszűcs, akinek testvére, Rácz János Kiskőrösön volt 

szűcsmester.
711

 

 Adamics János és Kőrösi György szabó zsinóros, sötétkék vagy fekete posztóruhákat 

készített a gazdák számára.  

 A legismertebb kalaposmester Tölgyszéki Papp János és fia volt.  

 Ékszereket Megyeri, Pivarcsi és Klepac mester készített.  

 A perzsakabátokat Gáspárné, Pálinkásné és Csőváriné Turán Mária varrta, de sokan 

átjártak a szomszédos Kecelre Dufekdics János szabóhoz.  

 Kiskőrösön több kékfestő is dolgozott. Az első Zábolyiné volt, akit Tollár Ferenc és 

Figura Dániel követett. Tollár mester 1926-ban Kecelre települt,
712

 így a Figura család 
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 Varga Sándor ( – ) csizmadia közlése.  
711

 Juhász Antal 1984. 675. 
712

 Juhász Antal 1984. 675. 
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jobban tudta a vásznait értékesíteni. Amikor az ’50-es évek elején Tollár Ferenc 

abbahagyta a munkát, Perényi Rezső lett az egyedüli kékfestő Kecelen. Ő azonban nem 

vásározott, helybe mentek hozzá vásárolni az 1950-es évek végén Császártöltésről, 

Kiskőrösről és Vadkertről. Az 1960-as évektől Kecelen a parasztasszonyok elhagyták a 

festőviseletet, ettől kezdve a keceli kékfestő ismét vásározni járt. Legfontosabb piaca 

Kalocsa, Kiskőrös és Kistelek volt.
713

 

 A mesterek nevéből kitűnik, hogy legtöbbjük nem törzsgyökeres kiskőrösi volt, 

hanem más településekről érkeztek. A bevándorló iparosok katolikus vallásúak voltak.
714

 

 Az iparosok anyagi helyzetére alapvetően két dologból tudunk következtetni. Az 

egyik, hogy csak magukban dolgoztak-e esetleg valamelyik családtag segítségével, vagy 

segédet, inast tartottak. A másik fokmérő, hogy volt-e földterületük. A kiskőrösi takácsok 

csupán télen szőttek, tavasztól őszig a szőlőjükben és a szántókon dolgoztak.
715
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7.4. Boltok, vásárok és egyéb beszerzési lehetőségek 

 

A paraszti tárgyi környezet alakulásában alapvető szerepe volt a vásároknak, a 

piacközpontoktól való távolságnak, az utak minőségének és a közlekedési eszközöknek.
716

 

Ezekből kiindulva elmondható, hogy kereskedelem szempontjából Kiskőrös kedvező 

helyen fekszik, hiszen közelében a középkor óta több fontos kereskedelmi út haladt el, 

megkönnyítve az áruszállítást- és cserét. Ilyen volt a marhahajtó Rác út, ami a Balkánról 

vezetett a nyugati területek felé; a Dunát és a Tiszát összekötő Dunaföldvár és Szeged 

közötti; valamint az Erdély és Bécs közötti, főleg sószállító útvonal.  

 Írott források igazolják, hogy a letelepedés után néhány évtizeddel a településen 

olyan kereskedések működtek, ahol gombot, tűt, cérnát, kelmét, kendőt szerezhettek be a 

helyiek, és szükség esetén a pénzüket is az ő gondjukra bízták. Akkor már nem tartozott a 

földesúri kiváltságok közé a kereskedés, bolt- és a kocsmatartás joga.
717

  

Fabok Mihály 1790. szept. 29-i végrendeletében megemlékezik a Görög Laczinál 

kamatra kihelyezett 200 Ft-ról, Ambrus Istvánnak 1788-ban 60 Ft-ja van kihelyezve 

Graeacum Laszlo, vagyis Görög Lászlónál. Buzás János 1800. július 6-án kelt 

végrendeletében feleségére és két mostoha fiára hagyja a Rosenfeld Márkus zsidónál lévő 

50 Rhforintját, Fabók Mátyásnak 100 forintja van Markus zsidó árendásnál.
718

 

Megjegyzendő, hogy a görög és a zsidó megjelölés nem család- vagy nemzetiségnév volt, 

hanem a kereskedőkre és a kocsmabérlőkre használták. Bur Márta megfogalmazásában „A 

magyar történeti irodalomban a görög kereskedő elnevezés nem népi, hanem vallási 

hovatartozás jelölésére szolgál. Ugyanis az Oszmán Birodalom területéről felhúzódó 

kereskedők és iparosok a görögkeleti, nem egyesült egyház hívei voltak, és közöttük 

megtaláljuk a Balkán félsziget szinte minden népének képviselőjét – görögöket, 

aruméneket v. ciccárokat, bolgárokat, szerbeket, albánokat.”
719

 Az 1700-as évek második 

felében a Duna–Tisza közén a görög kereskedők úgynevezett kompániákat alkottak, és 

egész üzlethálózatot alakítottak ki. A szomszédos Solton, Kalocsán, Akasztón 1, a távolabb 

lévő Kecskeméten 11, Nagykőrösön 3 boltot tartottak fent, ahová akár a kiskőrösiek is 
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 Dedinszky Gyula 1974. 78.  
719
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eljuthattak.
720

 A török árukészlet legnagyobb része Zimonyba érkezett, ahonnan vasúton 

könnyen elkerült a kiskőrösi üzletekbe.
721

  

 Az 1800-as évek második évtizedében a település központjában álló 

Nagyszállóban
722

 és környékén tömörültek a lakosságot ellátó üzletek. Ott működött 

Lebovics kötöttáru- és szalagboltja, Szabó János cipőüzlete az étterem, szállodai szobák, 

bálterem, kaszinó, borozó és pálinkakimérő szomszédságában. Ott bérelte Petőfi édesapja, 

Petrovics István 1822. január 1-je és 1824. december 31-e között a mészárszéket,
723

 

valamint ott volt Bergl Jakab vegyeskereskedése és Balogh Sándor péksége.
724

 Az épület 

előtti téren tartották a heti piacokat is. (106., 107., 108. fotó) 

 Száz évvel később Kiskőrös kereskedelme még mindig jórészt vegyesboltokból állt. 

Az ún. „Hangya” Szövetkezet boltjaiban élelmiszer, vegyiáru és iparcikk egyaránt 

megtalálható volt. Ezen kívül a lakosság áruellátása – különösen ruhaanyag, díszítmény, 

viseleti darabok terén – a helyi kézművesekre és magánkereskedőkre hárult, akik a város 

több pontján tartottak fönt műhelyeket, üzleteket. Sokan emlékeznek Csutka János bácsi 

apró boltjára, ahol a világon minden volt, vagy ha nem, akkor hogy honnan, nem tudni, de 

pár nap alatt beszerezte.
725

  

 Ha voltak is házalók, drótosok, ablakosok, drótosok, azt nem őrizte meg az 

emlékezet.
726

 

 A boltok legnagyobb részét zsidó családok birtokolták, akik megrendelésre is 

hozattak árut, terményben is lehetett náluk fizetni és hiteleztek is. Kamatot sohasem 

számoltak fel. Jelenlétük közvetlenül az újjátelepítés (1718) után adatolható.
727

 A zsidóság 

a településen belül speciális helyet foglalt el, egyrészt belső zártsága, másrészt kifelé 

irányuló, széles kereskedelmi kapcsolatai révén,
728

 bár még nem tisztázott, hogy honnan 

szerezték be árukészletüket. Mindenesetre fontos feladatot töltöttek be Kiskőrös 

polgárosodási, modernizációs folyamatában. Ők tartották fenn az első mozit (Szabolcs 

                                                 
720

 Bur Márta 1985. 255–257. 
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 A török alattvalók kereskedelmi tevékenységét a Habsburg-monarchia területén az 1699-es karlócai béke 
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 A belső udvaros Nagyszállót a Wattay család építtette. 
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 Istenes József 1987 
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 N. n. 1989. 329-331. 
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 Banner Benedek 1948 
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 1784-ben négy izraelita személy lakott Kiskőrösön, akik minden bizonnyal vándorkereskedők voltak. 
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és 166 főre nőtt. 1825-ben a családok száma 38 volt, közülük 6 kereskedő, 24 házaló kereskedő, 3 iparos, 1 

üveges, 1 sapkakészítő, 1 tímár és 1ügynök. 1848 végén már 417 zsidó élt Kiskőrösön. 
728

 Vö. Szarvas Zsuzsa 1990. 217. 



196 

 

József), az első nyomdát 1896-től (Kálisch Ignác, majd Szabolcs Jakab és Szabolcs 

Rudolf), malmot (Gottlieb Ignác és fiai, Láng Arnold, Székely Gyula, Székely János), 

szikvízgyárat (Szabolcs Izsák, Vágó Salamon, id. Schwarz Armin), tej- és jéggyárat 

(Hetényi Lipót, Gróf Vilmos) üzemeltettek. Számos egyletet és szervezetet
729

 működtettek, 

illetve fontos társadalmi tisztségeket is – bankigazgató, orvos, tanító, ügyvéd, zenetanár – 

betöltöttek.
730

 

A Weiss testvérek és Grószék méteráru üzletében parasztruhának való anyagot 

vásárolhattak az asszonyok, míg a Klein-féle boltban a szűkruhások is találtak kedvükre 

való szövetet, kartont, flokont, pargetet, terlisztert.
731

 Az 1940-es évektől sokan vásároltak 

a Szabolcs (Szekulesz) testvérek készruhaüzletében.  

 Rőfösboltból
732

 több volt, mint méteráru üzletből. Ádler Sándor, Österreicher 

Zsigmond, Gárdos Márton, Gottlieb Dávid, Grűn Albert, Lebovics Vilmos és Szabó 

Ábrahámné kereskedésében tűt, cérnát, hímzőfonalat, csipkét, gombot, patentot, kapcsot, 

díszítményeket lehetett vásárolni.
733

 Neuman Adolf utazó rövidáru kereskedő volt. (105. 

fotó) 

Ganz Ármin (később Gárdonyi Endre) rőfös- és divatáru boltost mindenki csak Ganz 

Bandiként ismerte és emlegette. (109., 110. fotó) 1946–49 között, majd 1953–60 között 

tartott fönn üzletet az Attila u. 3. szám alatt, de piacokra, vásárokra is járt, textilmaradékot 

is árult. „Könnyen szót értett a vevőkörének jelentős részét kitevő tót lányokkal, 

asszonyokkal.  Népszerű is volt közöttük. Sokat név szerint is ismert. Tudta, hogy milyen 

mintájú anyagokat, textíliákat kedvelnek, mennyit kell venni belőle egy-egy ruhadarabhoz,  

és azokat beszerezte a nagykereskedelmi cégektől.”
734

 

 „Deutsh (Dobó) Jenő a háború előtt évtizedekig működtetett bőr- és cipészkellék 

boltot, amely alapanyaggal látta el a helyi és a környékbeli cipészeket, vargákat, 

csizmadiákat. Ha kellett, akkor hitelben is kaptak árut. Ezt ráértek kifizetni akkor, amikor 

az őszi vásárokon eladták a kész termékeiket.”
735
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 Jákob háza néven óvodásoknak és felnőtteknek tartottak foglalkozásokat; a Szent Egylet feladata a 

temetkezési szertarások és a temetővel kapcsolatos teendők voltak; de nőegyletet és leányegyletet is 

működettek. 
730

 Sólyom Schwarz László 2016. 159–164. 
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 „Halbrorh Teréz a II. világháború előtt a Főutca gimnáziummal szembeni sarkán 

évtizedekig tartott fönn kézimunka üzletet. Ide jártak a fiatal lányok, asszonyok  egyrészt  

hímző fonalért és a varráshoz szükséges  egyéb anyagokért, másrészt varrni és hímezni 

tanulni. Ebben a tevékenységben besegítettek  Halbroth Teréz két lánya, Dobó Magdolna 

és Zsuzsanna. A háború után Zsuzsanna még egy ideig működtette a boltot. Miután 

bezárta, még évekig otthon folytatta a hímzés és a minta kiírását. A motívumokat pausz 

papírra rajzolta, majd egy nyomó segítségével vitte föl a fehér anyagra. A minta kék 

kontúrját tartályos pumpából kifujt spiritusszal fixálta.”
736

 

 

 Néprajzi közhely, de vitathatatlan, hogy a 19. században kiépült vasúthálózat 

megváltoztatta az árucikkek piacra juttatásának feltételeit, kitágította a népesség 

árubeszerzési, értékesítési szokásrendszerét, mobilizálta a munkaerőpiacot, és eltüntette a 

helyhez kötött emberek világát.
737

 1882-ben megindult a vasúti közlekedés Budapest és 

Zimony, valamint Kiskőrös és Kalocsa között, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 

szőlő-gyümölcs- és zöldségtermesztésből élő mezőváros a határától távol eső településeken 

is értékesíthesse terményeit, illetve vonattal akár Pestről is eljárjanak a piacaira, vásáraira. 

Az így befolyt jövedelemből több jutott a ruházkodásra, elérhetővé váltak és hamar 

beépültek a helyi viseletbe a színes, viszonylag olcsó gyári kelmék és alapanyagok. „A 

Kalocsával összekötő vasút kiépülése vasúti elágazó állomássá tette Kiskőröst, s azóta még 

rohamosabban gyarapodik vagyonban és népességben egyaránt.”
738

 – jegyezte fel Erdei 

Ferenc. A város bekapcsolása az országos vérkeringésbe a jelentős gazdasági fellendülés és 

kultúraközvetítő hatás mellett felgyorsította azokat a folyamatokat, amelyek a kiskőrösi 

viseletet a közeli területek – Kalocsa, Sárköz, Bácska – öltözködési kultúrája felé 

közelítették. Az elszigeteltség megszűnése, az életmódváltás következtében, valamint a 

viszonylagos jólétnek köszönhetően differenciáltabb és nagy értéket képviselő öltözetek 

jelentek meg, különösen az eladó lányok és a menyecskék ruhatárában.  

Vasúton utaztak az asszonyok az 1950-es évektől a használt bácskai kelméért Szabadkára 

és Bajára, új bácskaiért és fehér organtinért Pestre. A menyasszonyi koszorúk viaszvirágait 

és díszeit is Budapesten vásárolták. Turákné idejében, a két világháború között a virágok 

még rendelésre készültek, amiket legtöbbször utazó vitt el Kiskőrösre. Sziráczkiné, a 

leghíresebb koszorúkészítő vasutashoz ment feleségül, így könnyen el tudott jutni (ingyen) 
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Budapestre megvásárolni a szalagokhoz, koszorúkhoz, főkötőkhöz való díszítményeket. 

„Volt több üzlet is, ahova eljárt, de a Keletitől nem messze volt egy Kovács nevű zsidónak 

boltja, rögtön odament, mert ennek a kereskedőnek volt a legtöbb pénze és ismerőse, 

Párizsból is elhozatta, ha valamire szükség volt. Egy hét múlva ott volt minden, amit csak 

akart.”
739

 A kirakóasszonyok szintén Pesten, a Kígyó utcában vették a főkötőkre való 

gyöngyöt, díszítményeket.  

A szoknyára való betétcsipkét Weis, Grüner és Lang rőfösáru boltjában vásárolták, 

az 1960-as évektől azonban a kivetkőzöttek eladott ruháiról is leszedték a csipkét. Akkor 

már a hetipiacon is sok szép csipkét lehetett vásárolni.
740

 

 

 A méter- és rövidáru boltok mellett a lakosság a helyi és a környékbeli városok 

vásáraiban szerezte be ruházati darabjait, ahová gyalogosan, szekéren, 1882-től vasúton 

jutott el, utóbbi megteremtette annak lehetőségét is, hogy az asszonyok távolabbra 

juthassanak el a viselethez szükséges alapanyagok beszerzésekor.
741

  

 A nagyszámú iparos és kereskedő nemcsak a helyi kereslet számára dolgozott. A 

község heti, szerdai vásáraira a szomszédos településeken kívül Kalocsáról és 

Kecskemétről is érkeztek. Az 1700-as évek végén a solti alsó járásban legtöbb, évi 4 vására 

Kiskőrösnek volt, Hajósnak 3, Izsáknak 3, Kecelnek pedig 2.
742

 Ezek közül Kiskőrös 

baromvásárai voltak a legjelentékenyebbek.
743

 „Országos vásár 4 esik, és pedig: 

Mátyásnapi (febr. 24.), Fülöp-jakabi (május 1.), Vasas szent péteri (aug. 1.), Lukácsnapi 

(oct. 18.), ugy azonban, hogy e napok bármely napjára essenek a hétnek, a vásár mindig 

ezen napok előtt, és pedig hétfőn barom, kedden kirakodó vásár tartatik, sőt ujabb időben 

a baromvásár már vasárnap megindul. Ezek különösen szarvasmarhára nevezetesek: 

Szeged, Szabadka, Csongrád, Kecskemét vidékéről, vevők tul a Dunárol jönnek.”
744

 (103., 

104. fotó) Ezek mellett három piactér is volt (zöldség vagy „gyalogpiac”, sertés- és 

csirkepiac.) 

 Bácskai Vera és Nagy Lajos a 19. század eleji magyarországi piackörzeteket 

alapvetően négy csoportba osztotta.
745

 Ezek közül az első a nagy területű, tiszta, más 
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 Bácskai Vera–Nagy Lajos 1978. 219.  
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körzetekével csak a határterületen érintkező körzet, ami igaz Pestre, Bajára, Zomborra, 

Zentára, Kanizsára, Pécsre, Miskolcra és – hozzátehetjük – Kiskőrösre is.  

 A vásárokban a helyi és a környékbeli mesterek portékáját is meg lehetett venni a 

papucstól a posztóöltözetig, a kalaptól a harisnyáig.  

Bátyáról és Kalocsáról sokáig átjártak a kékfestők, akiknél végben lehetett ruhaanyagot 

venni, és kívánságra, ott helyben ki lehetett választani a mintákat.
746

 Sokan eljártak a halasi 

kékfestőhöz is szoknyának való anyagért.
747

 

 

 

7.5. Használt ruhák, öröklés, ajándékozás 

 

 A használt ruhák kérdéskörével,
748

 a ruházati darabok több generáción átívelő 

útjával,
749

 valamint a viseleti darabok átadása közben kirajzolódó kapcsolati hálóval
750

 

csak az utóbbi néhány évtizedben kezdett foglalkozni a néprajztudomány és a 

viselettörténet, holott a különösen nagy értékű ruhadarabok elajándékozása és 

fizetőeszközként való használata főúri körökben már a 17. századtól kezdve adatolt.
751

 

 A viseletelemek ajándékozása és a saját ruhatárba való beépítése főként ott 

vizsgálható, ahol különösen nagy értéket képviselnek a ruhatárak és a mainál nagyobb 

jelentőséget tulajdonítanak egy-egy darabnak. Bár a textíliák a legsérülékenyebb tárgyak 

közé tartoznak, mégis tartósak annyira, hogy több generáció is használja a belőlük készített 

ruhadarabokat.
752

 A Nádas-menti falvakban (Kalotaszeg) a nők túlnyomó többsége az 

1960-as évekig viseletben járt, gyakran 20–25 rend öltözettel is rendelkezett. A nagy 

értékű és változatos ruhatár darabjaihoz a nők különösen viszonyultak. „Az érvényes 

kulturális minta szerint az egyén használója s egyszersmind őrzője, kurátora épp aktuális 

ruhadarabjainak, egy láncszem a generációk, a család, a rokonság nőtagjainak sorában. 

Egyes daraboknak átadója, másoknak felügyelője, élvezője, míg ismét másoknak 

várományosa.” 
753
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 Nikléczi András (1944) közlése. 
747

 Pohankovics Istvánné szül. Rohoska Ilona (1928) közlése. 
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 Bővebb szakirodalmi hivatkozással lásd Deák Éva 2012. 66–81. 
749

 Tötszegi Tekla 2006; Uő. 2009. 99–110. 
750

 Pl. Hofer Tamás–Fél Edit 1969. 34.; Fülöp Hajnalka 2000 
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 Deák Éva 2012 
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 Deák Éva 2012. 69. 
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 Tötszegi Tekla 2006. 249. 
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 A fenti átadási láncolat csonka változata Kiskőrösön csak az 1940-es évektől 

kezdődően, különösen az ’50-es évek után figyelhető meg. Kiváltó oka nem a 

viseletdarabok megőrzésére, állapotának megvédésére, tágabb értelemben a viseletrendszer 

fenntartására irányult, hanem éppen ellenkezőjére, a kivetkőzés miatt váltak meg az értékes 

ruhadaraboktól. Jobb esetben a rokoni vagy a műrokonsági hálózaton belül cseréltek 

gazdát főként az ünnepi, nagy értékű oblekok, vagyis egész öltözetek, ritka színű kendők és 

kötények, rosszabb esetben a helyi piacon értékesítették saját ruháikat jóval áron alul.  

A kivetkőzők az értük kapott összegből vették meg szűkruháikat, a szegényebbeknek 

sokszor csak ilyenkor nyílt lehetőségük kéz alól megvásárolni a rangos nagyünneplőket.
754

 

A még viseletben járók mindig tudták, hogy kinek milyen ruhadarabja van, kitől mit lehet 

venni, így legtöbbször a piacra sem kellett kiállni a ruhákkal, háztól elvitték tőlük. Nem 

egy példa akad arra, hogy eladta fiatalos, a kora miatt már nem viselhető, értékes ruháit az 

az asszony, akinek nem volt lánya vagy közeli rokona, akinek átadhatta volna.  

Ritkán, de arra is volt példa, hogy a kivetkőzött menyecske az egész kelengyéjét 

eladta. Az eladót gazdasági okok motiválták, hiszen a régi ruhatár árából teremtette elő a 

városi divatú ruhák megvarrásához szükséges összeget, illetve vehetett az életkorának 

megfelelő darabokat. 

 Mivel a nagyünneplők nem mentek ki a divatból és különösen megbecsülték őket, 

alkalmasak voltak arra, hogy akár három generáció (nagyanya – anya – leány) is felöltse 

azokat. A viseletdarabok ajándékozásának nem volt kiemelt alkalma, első felöltése 

azonban mindig egy-egy templomi vagy családi ünnephez kötődött. Az értékes darabok 

átadása nemcsak anyai ágon volt jellemző, anyós is ajándékozhatott egy-egy szép darabot a 

menyének.  

 A használt ruhák legértékesebb csoportját az ún. bácskai ruhák alkotják, amelyek a 

ruhatárak legmegbecsültebb darabjai voltak. A bácskai általában fekete, kék, barna vagy 

zöld alapú
755

 borotvált bársony nagy, színes, vagy az alapszínnel megegyező rózsákkal.  

 A kelme eredetére nehéz fényt deríteni, hiszen a ma élők jórészt nem emlékeznek rá, 

vagy egymásnak ellentmondó emlékeik vannak. Egyesek szerint eredetileg a Bácskában 

lakó svábok varratták viseletüket ebből az anyagból, akik az 1940-es években kivetkőztek, 

és eladták jó állapotban lévő nagyünneplőiket. 1921-ben megnyílt a Kiskőrös–Szabadka 

vasútvonal, ami lehetővé tette, hogy a kiskőrösi asszonyok kettesével, hármasával 
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 Filus Erika 2015b (kézirat) 
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 Kecelen fiatal lányoknak fehér alapon színes bársonyrózsás öltözetet varrattak. Kiskőrösön fehér 

bácskaiból nem varrattak szoknyát, csak kendőt. Egyetlen halenka volt ebből az anyagból, de nem őrizte meg 

az emlékezet, hogy ki viselte.  
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elutazzanak Szabadkáig, hogy az ottani piacon megvásárolják a ruhákat. Nem véletlen 

tehát, hogy az 1940–50-es években jelent meg és épült be Kiskőrös viseletébe. Más 

visszaemlékezések szerint elég volt Bácsalmásra vagy Jánoshalmára eljutni; piacon és 

házaknál egyaránt találtak eladó bácskai viseletet. „Svábok viselték, de kivetkőztek és 

eladták a ruháikat.”
756

 Egy harmadik adat szerint Pestre mentek el érte. „Pestre könnyű 

volt vonattal menni, a legszebb anyagokat is ott vették, azt az anyagot is, amit bácskainak 

neveztek. Csak azért volt bácskai a neve, mert a bácskaiak is olyan színeset szerettek. 

Bácskába nem is mehettek, mert akkor már ott határ volt.”
757

 Az 1940-es években a 

kiskőrösi Hangya Szövetkezet bolthálózatában is be lehetett szerezni. „Oroszi Klári néni 

bérelt egy üzletet, ahol szintén lehetett kapni rőfös árut, kázsmért, bácskai rózsás 

vastagselymet és bársonyt.”
758

 

 Kiskőrösön több asszony is foglalkozott a ruhák beszerzésével. Egyszerre többet is 

felvásároltak, és kis haszonnal továbbadták. A használt öltözetek azonban eltértek a 

kiskőrösiek viseletétől; a szoknyák hosszabbak, szinte bokáig érők voltak, ám szűk 

szabásúak, a blúz is hosszabb volt, mint ahogyan azt a kiskőrösiek szerették. A vásárlás 

után így a helyi parasztvarrónők, a sókinyák szabták át a megfelelő formára. A szoknya 

gallérját lefejtették, és levágtak az anyagból. Akinek nem volt elég bő, annak a kötény 

alatti részbe betoldottak egy egyszerűbb anyagdarabot. A blúzokat szétfejtették, 

megrövidítették, és kieresztős halenkát készítettek belőlük. Az átalakítás után azonban még 

föl kellett őtöztetni, vagyis díszítménnyel ellátni az öltözetet. Mint mondták, a svábok 

ruhái kopaszak voltak, akkor lettek csak szépek, amikor betétcsipkét varrtak rájuk, a 

szoknyák aljára bécsipiros vagy fekete pléhelés került. 

A szoknyákkal és a blúzokkal ellentétben a kendőket és a kötőket nem kellett átalakítani, 

így ezek változatlanul épültek be az öltözetbe. Csupán a kötők alsó harmadára varrtak két 

vízszintes sor betétcsipkét. „Alacsonyabb lányok és asszonyok számára 4 kendőből is össze 

lehetett állítani a szoknyát”; a kendőből kötőt is készítettek.
759

 

 

 A bácskai kelmét nemcsak Kiskőrösön kedvelték. Ebből varrták a nagyünneplőt 

többek között Doroszlón, Temerinben, Bácskertesen, a Sárközi falvakban, Kalocsán és 

Kecelen is. 
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 Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet (1928) közlése. 
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 Flórián Mária idézi Sziráczki Istvánné szül. Gyalog Máriát. Flórián Mária 2005. 241. 
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 Lucza Andrásné szül. Kriskó Ilona (1918) közlése. 
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 Dulai Andrásné szül. Ugrenyecz Ilona (1937) közlése. 
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Silling István tanulmányában Bácskai öltözetet visel egy lány Doroszlón az 1950-es 

években;
760

 világos atlaszselyemből készült aranycsipkés fityulát látunk egy temerini 

fiatalasszonyon az 1970-es években;
761

 valamint ebből varrták egy kupuszinai 

(Bácskertes)
762

 menyecske nagyünneplőjét az 1950-es évek közepén.
763

  

A Duna-mente református magyarsága ugyancsak nagy becsben tartotta a bácskait, a 

gazdagabb nőknek több rend plüss bársony öltözete volt.
764

  Legények, fiatal férfiak díszes 

mellénye is ebből készült.  

 A kiskőrösiek rózsás, egész bársonyvirágú bácskai vagy cifra bácskai, mosott 

bácskai, bácskai vagy nyomott bácskai elnevezést használtak rá;
765

 míg Kecelen 

pucokselyem, brüssvirágú vagy bácskai rózsás szoknyaként ismerték.
766

 Kalocsán és 

Homokmégyen bársonyrúzsás selyemszoknya, bársonyvirágú selyömfityula, fehérmaszatos 

selyemfityula és színes-maszatos selyem, maszatos selyömfityula kifejezést használtak rá.
767

 

Fiatal férfiak mellénye és ujjasa fekete alapon színes bársonyrózsás anyagból készült. 

A Néprajzi Múzeum 1969. évi tárgygyűjtéséről beszámoló Fél Edit és Hofer Tamás egy 

Kalocsa környékén gyűjtött ünnepi öltözéket írt le. A tanulmányból kiderül, hogy „a 

rózsás, és bársonyvirágú francia brokátok azért is nevezetesek, mert divatjuk itt a II. 

világháború után lett általános. (…) A kelmét ekkor a bácskaiak letett ruhái szolgáltatták, 

amit a kalocsavidékiek megvásároltak.” 
768

  

E rangos kelméhez azonban nemcsak kéz alól, hanem végekben is hozzá lehetett 

jutni a bajai méteráru üzletekben.
769
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 Silling István 1979 – 1980. IV. tábla. 
761

 Silling István 1979-1980. XX. tábla. 
762

 Bácskertest palócokkal telepítették újjá. 
763

 Silling István 1979-1980. XXIV. tábla. 
764

 Fél Edit 1991. 42. 
765

 Tábori György – Tábori Györgyné 1979; Pazdernyik Józsefné szül. Varga Erzsébet (1928) és Lucza 

Andrásné szül. Kriskó Ilona (1918) közlés. 
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 Dulai Andrásné szül. Ugrenyecz Ilona (1937 Kecel) közlése. Gergely Katalin 1984. 796. 
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 Fél Edit – Hofer Tamás 1970. 130.; Pécsiné Ács Sarolta 1978. 75.; Romsics Imre 1994. 270. Uö. 1998a 

379.; 383-384.; Uő. 1998b 177. 
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 Fél Edit – Hofer Tamás 1970. 130–131. 
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 Dulai Andrásné szül. Ugrenyecz Ilona (1937 Kecel) közlése. 
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8. HASONLÓSÁG ÉS KÜLÖNBSÉG KISKŐRÖS, KECEL ÉS 

KALOCSA VISELETÉBEN 

 

Fél Edit hívta föl a figyelmet arra, hogy „a viseletfeldolgozás lényeges feladata az 

anyaggyűjtésen és a módszeres közlésen túl a nyert adatok elhelyezése térben és időben. A 

helyi darabokon kívül szükséges kiemelni azokat is, ami a viseletet nagyobb tájhoz, 

népcsoporthoz kötik.”
770

  

A kiskőrösi viselet helyét Gergely Katalin és Flórián Mária kijelölte és elhelyezte a Duna-

Tisza közi öltözetek rendszerében,
771

 ezért csak arra vállalkozunk, hogy összehasonlítjuk a 

keceli és a kalocsai öltözködéssel, és kiemeljük a párhuzamokat.      

 A bevezetőben utaltunk rá, hogy tárgyunkat nem a szlovák etnikumhoz kötött 

öltözetként, hanem alföldi viselettípusként értelmezzük, amely több ponton hasonlít a 

környező települések ruházkodásához. Az alábbiakban azokat az egyezőségeket mutatjuk 

be, amelyek Kiskőrös, Kecel, Kalocsa és szállásai öltözködési hagyományai között 

fellelhetőek. Elemzésünk alapjául a fenti települések viseletéről megjelent szakirodalom
772

 

és adatközlőkkel készített interjú szolgál, időkeretünk a századforduló és az 1960-as évek 

közötti időszak. A települések kiválasztásának oka a földrajzi közelségen túl a hasonló 

társadalmi-gazdasági jellemző volt, melyek alapján joggal nevezte Kecelt Erdei Ferenc 

Kiskőrös testvérének.
773

  

 Az alábbiakban a női viseletelemeket hasonlítjuk össze. Egyezőségek annak ellenére 

fellelhetőek, hogy a helységeket eltérő származásúak, más vallásúak lakják,
774

és a viselet 

jellege is különbözik.
775

 Ezen jellegeket Kresz Mária a következőképpen fogalmazta meg, 

amikor meghatározta a magyar női paraszti öltözködés 1860–80-as évektől kibontakozó 

változási folyamatait. „A parasztnők viseletének fejlődése tehát két irányba haladt. A 

fejlődés egyik iránya az, amikor a korábbi egyetlen szoknya helyett a bolti anyagok 

lehetőségére és az úri divat hatására a szoknyák megszaporodnak, megbővülnek, de a régi 

paraszti viselethez híven rövidek maradnak, így alakul ki a rövid, sokszoknyás paraszti 

viselet. A fejlődés másik iránya az, hogy a ruházat az úri divathoz idomul, a szoknyák 
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 Gergely Katalin 1984, Flórián Mária 2005. 
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 Bárth János 1973, 1979, 1984, 1991; Eckert Irma 1935-1936; Fél Edit 1991; Gábor Lajos 1938; Gergely 
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 Erdei Ferenc é.n. (1937) 150. 
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Kiskőrös evangélikus, Kecel és Kalocsa lakossága katolikus vallású.  
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 A ruhadarabok alapanyagára, szabására, díszítettségére csak ott térek ki, ahol jelentős eltérés tapasztalható 

a három településen. 
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hosszúvá, földig érővé válnak, hat az empire, majd a krinolin új divatja. Gyakran drága 

anyagokból, nehéz selymekből készül az öltözet. Az ilyen jellegű ruha, földig érő szoknya, 

vizitke, kacabajka nem terjedt el az egész országban, de ahol ez lesz a parasztság öltözete, 

ott a viselet előbb-utóbb beletorkollik az általános városi-polgári divatba.”
776

 Ezt alapul 

véve elmondható, hogy Kalocsa öltözködése beletagolódva az alföldi sokszoknyás 

viseletek sorába megtartotta parasztos jellegét, Kecel népéé viszont erősen polgárosodott, 

utóbbi több úri vonást olvasztott magába, mint a kiskőrösiek paraszt-polgári viselete.  

Kalocsa 18. századi határában a várostól távoli földeken jöttek létre a város 

parasztlakosságának gazdasági telephelyei, amelyek a 19. században állandó lakóhellyé 

váltak. A hasonló gazdasági feltételek, az azonos származás és vallás miatt a szállások 

megtartották, és Homokmégy központtal tovább fejlesztették közös kultúrájukat.
777

 

Ugyanez mondható el Kiskőrösről is, de amíg a szállások népe és Kalocsa öltözködése 

parasztos maradt, addig Kiskőrös város a viseletében is polgárosodott, melyhez képest a 

tanyákon, lakók öltözete parasztosnak hatott. Kecel viselete is jellegzetes paraszt-polgári 

viselet, mely a paraszti hagyományokat megtartva, de a felhasznált alapanyagok, 

szabásminták és a színvilág tekintetében polgári ízlést követve jött létre. A drága 

anyagokat görbe szabásvonallal varrták meg, ugyanakkor a viselet megmaradt kétrészes, 

ingvállas-szoknyás jellegűnek.
778

  

 

 A leánygyerekek 10–12 éves korukban, a konfirmáció, illetve az elsőáldozás 

alkalmával kapták meg a helyi viseletüket. Előtte egybeszabott kötényruhában, Kiskőrösön 

zobonyban, Kecelen ubonyban,
779

 Kalocsán obonyban
780

 jártak, melynek ugyanúgy 

megvolt a hétköznapi és az ünnepi változata, mint a későbbi ruházatnak.
781

 Az egyházi 

szertartás után a településre jellemző, kifinomult jelrendszerrel rendelkező öltözetben 

jártak. 

  Az ingváll, amit Kiskőrösön opleckonak, Kalocsán ingválnak, Kecelen rövid- vagy 

félingnek, illetve hosszúingnek neveztek, a felsőtest legalsó ruhadarabja volt, melyet a 

pendelybe vagy a legalsó szoknyába bekötve viseltek. Rövid ujjakkal varrták, ám Kalocsán 

megtalálható volt a hosszú ujjú változata is. Az első világháború idején nyakát keskeny 

                                                 
776

 Kresz Mária 1956. 79. 
777

 Romsics Imre 1998a 371. 
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 Gergely Katalin 1984. 795. 
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fodor díszítette, ami egyben a fölé kerülő blúzféle gallérja is volt. Az 1920-as évektől 

különálló, madzaggal vagy patenttal összehúzott nyakfodrot viseltek. Kiskőrösön ezt 

fodricskának, csipkés szélét fodrinak nevezték, és egyszerre kettőt, hármat is felkötöttek 

belőle. Kalocsán és Kecelen egyaránt krézli volt a neve, és csak egyet viseltek. A krézlit a 

keceliek mint Kalocsáról jött darabot tartották számon.
782

  

 Mindhárom helyen az ingvállra vették közvetlenül a pruszlikot, ám amíg Kiskőrösön 

csak a szoptató anyák és a nagyon erős mellűek használták, és egyértelműen alsóruhának 

számított,
783

 addig Kalocsán az 1930-as évektől a cifrapamukos pruszlik pazar kivarrással a 

kalocsai viselet meghatározó jelképeként fölsőruha lett.
784

 Kalocsai hatásra Kecelen is 

hordtak az 1930-as évek után hímzett pruszlikot, ám az öltözet további polgárosodásával és 

az ujjasok megjelenésével megmaradt alsóneműnek.   

 A nők alsótesten viselt legalsó ruhadarabja a pendely volt, melyet Kiskőrösön pöndöl 

vagy rubács, Kalocsán és szállásain pöndő,
785

 Kecelen az általános pendely elnevezéssel 

jelöltek. Alapanyaga, szabása, felkötésének módja, térden alul élő hossza mindhárom 

településen megegyezett, ám míg a szlovákság az ünnepit sem díszítette, addig a poták
786

 

slinglölést, a keceliek slinget vagy keskeny bolti csipkét varrtak az aljára. 

 A pendelyre kerültek az alsószoknyák, melyek száma és hossza az egész öltözet 

formáját meghatározta. A századfordulótól valamelyest rövidültek az alsók és számuk is 

csökkent. Kiskőrösön akkor még 10-12 erősen keményített, ránctalan, csupán tűbe szedett 

szponja szuknya került a derékra, melyek száma az 1930-as évekre a felére csökkent. Ezzel 

szemben a kalocsai viselet „gubérozott” (ráncolt) szoknyái alá ráncos alsók illettek. 

Kecelen még az első világháború után is 8-9 darabot kötöttek fel. 

Kiskőrösön emberemlékezet óta kék, rózsaszín, sárga cakknisra varrták a köznapi alsók, 

valamint feketére, sötétkékre vagy lilára a kékfestő szoknyák alját. Ez Kalocsán később, az 

1930-as években jött divatba, és csak az ünnepi darabokat díszítették így. Egy évtized 

múlva azonban a felsőszoknyákat és a köznapi alsókat is kicakknizták,
787

 Kecelen a 

köznapi alsókat cakknira kivarrták.
788
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 Kizárólag ünnepnapon és csak fiatal menyecskekorig, illetve az első gyermek 

születéséig viselték Kiskőrösön a rityet, Kalocsán a turcsit.
789

 Kecelen nem volt általános, 

inkább csak a soványabb lányok, fiatalasszonyok hordták a farszoknyát.
790

 A farpárna 

megemelte a szoknyákat, kerek formát biztosított, ugyanakkor ellaposította a hasat, 

kiemelte a derék karcsúságát, így biztosította az ideálisnak tartott női sziluettet. 

  Mindhárom helyen a felsőszoknya határozta meg az öltözék egészét, ehhez 

választották ki a többi viseleti darabot. Kiskőrösön a szoknyával megegyező (oblek) és 

attól elütő blúzt is hordtak, Kalocsán azonban törekedtek arra, hogy a rékli és a szoknya 

különbözzön egymástól.
791

 Az első világháború után hossza fokozatosan rövidült, de nem 

azonos mértékben. Kiskőrösön sosem lett féllábszárnál rövidebb, átlagos hossza 75-80 cm 

volt. Kalocsán ennél lényegesen rövidebbre öltöztek, a szoknyák éppen csak eltakarták a 

térdet, majd az 1940-es évektől tovább rövidültek.
792

 A keceliek bokáig érő szoknyája 

csupán egy arasszal rövidült meg a századforduló óta. Kiskőrösön nem ráncolták a 

szoknyát, a szállásokon apróra gubérozták, pliszérozták, és Kecelen is az apróbb ráncú, 

gurulós szoknyákat kedvelték.
793

 A kiskőrösiek és a kalocsaiak csak a felsőszoknyák alját 

bélelték tenyérnyi szélességben bécsipirossal,
794

 míg Kecelen az alsókat is pléhelték, hogy 

aljuk szebben álljon, jobb tartásuk legyen. 

A szoknyák anyagában is több hasonlóságot találunk, így mindhárom helyen viselték a 

szövetet, a kasmírt (kázsmér, kázsmër), a kékfestőt,
795

valamint a bácskait.  

 Mind az ünnepi, mind a köznapi viselet elmaradhatatlan ruhadarabja volt a többféle 

anyagból varrt kötő, ami egy arasszal volt rövidebb a szoknyánál. Az ünnepi kötőket 

Kiskőrösön hátul, a festőket elől, a kötő alatt kötötték meg. Kecelen vagy elől lógós 

masnira, vagy hátul nagy csokorra.
796

 

 Országos jelenség, hogy a 19-20. század fordulóján a falusi asszonyok tömegesen 

felcserélték a parasztos ingvállat-pruszlikot a polgárias blúzra, ujjasra.
797

 A blúz, ami az 

1880-90-es években a polgári öltözködésben görbe szabásvonallal, sonkaujjal, hamis 

kézelővel, magas nyakkal, gyakran nyakfodorral készült,
798

 ingvállra, vagy ingvállra és 
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pruszlikra kerülve a viselet legpolgárosultabb eleme lett. Kiskőrösön a zámedlis, majd az 

első világháború után megjelent ünnepi kieresztős halenkákat egyértelműen az 1880-90-es 

években divatos polgári blúzokról mintázták.
799

 Kalocsán az első világháború előtt kedvelt 

nyári viselet volt a kieresztős halenka szabásával megegyező, harangszabású tülemálló. 

Télen az ingváll fölé sötét színű bársonyrékli került, míg az 1940-es években a sötét 

szoknyához és kötőhöz világos, kivarrt rékli illett, amit derékban öv fogott össze.
800

 A 

második világháború után a réklitől eltérő szabású ujjast, viziklit viseltek, ami a zámedlis 

halenkával mutat nagyfokú hasonlóságot.
801

 Kecelen az ingváll fölé kerülő ruhadarab 

elnevezése blúz (testhezálló, vállas blúz, buggyos ujjú blúz, hosszúaljú blúz) volt, csak 

idősebbek használták a rékli kifejezést. A legrégebben viselt blúzféle a leves volt, ami 

szabadon elállt a testtől, így a kieresztős halenka és a kalocsai tülemálló mellé sorolhatjuk. 

A blúzféléket szabásuktól függően szoknyába bekötve és szoknyán kívül egyaránt 

viselték.
802

  

 Mindhárom viseletben megtalálható a felsőruha funkciójú vállkendő használata az 

első világháború körüli években. A fehér gyolcs-, vagy színes, rojtos selyemkendőt 

ünnepen az ingváll fölött viselték háromszögre hajtva a vállra terítve, mellnél keresztezték, 

majd hátul a derékon megkötötték vagy megtűzték. A kendő eltakarta az ingváll azon 

felületét, amit díszíteni lehetett volna, így azt nem hímezték. Kalocsán ezeket a 

nyakendőket váltotta föl az 1930-as években a cifrapamukos pruszlik.
803

 Hűvösebb időben 

az ingvállra szűk ujjú blúzféle, Kiskőrösön sima blúz, Kalocsán rékli került,
804

 erre pedig 

eleinte hosszába tűrve, majd háromszögre hajtva a posztó nagykendő vagy a gyapjú 

berliner. A századfordulón Kecelen az ujjasok fölött viselték a koszorús szélű 

selyemkendőt, az 1930-as években a rácsra font selyemrojtú brüsskendőt.
805

 

 Kiskőrösön az első világháborúig hordták téli darabként a bársonyból varrt, sötét, 

bélelt, testhez simuló ujjast, a kacabajkát második rétegként, közvetlenül az ingváll fölött. 

Kalocsán ehhez hasonló szabású és azonos anyagú bélelt ducit vagy viganért vettek az 

ingvállra.
806

 Kecelen télen bélelt, vastag anyagból, szövetből vagy posztóból varrt 

ujjasokat viseltek, amelyeket bajkának, kacabajkának, ducinak és testhezállónak hívtak.  
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 Az 1930-as évektől a bélelt ujjasokat a félcombig érő kabátok szorították ki. 

Kiskőrösön a zsinóros díszítésű, loknis aljú, nagy gombokkal záródó plüsskabátok és a 

műszőrme perzsa- vagy perzsiakabátok az 1940-es évektől lettek igazán divatosak. 

Ezekhez nagyon hasonló, plüssbársony, szőrmeutánzat vagy posztókabátokat viseltek 

Kecelen is, amiket brüsskabátnak, perzsián kiskabátnak vagy posztókabátnak neveztek, és 

amiket már blúz fölé vettek.
807

 A kabátok nagyfokú hasonlóságának oka nemcsak az 

azonos anyag és forma volt, hanem az azonos készítő is, hiszen a kecelieknek és a 

kiskőrösieknek is Kecelen (Dufekdics János) és Kalocsán varrtak megrendelésre.  

 A női hajviselet vizsgálatakor is számos egyezést találunk. Lányok haját Kiskőrösön 

és Kalocsán középen választották el, két ágba fonták, majd koszorúba hajlították. Kecelen 

divat volt az oldalválasztékos hajviselet is. Kiskőrösön a leszorítóra, a libacskára
808

 került 

a lányságot jelképező kirakott vagy kivarrott szalag, Kecelen az 1920-as évektől 

különböző színű szalagokat kötöttek a koszorú fölé, amiket a fejtetőn bokorra kötöttek. Ezt 

is kalocsai átvételként tartották számon, ahol korábban a pántlika két oldalra hajolva a 

fejhez simult. Ezt magasította meg Hajma (Romsics) Julis, ami rögtön elterjedt. Az 1960-

as évektől a Gyöngyösbokréta hatásra magasan álló, kakastaréjszerű, kikeményített 

bukrospántlikát viselnek.
809

 A lányok és fiatal menyecskék előhajának kicsipkézése, 

kormizása szintén mindhárom helyen megtalálható. A haj zsírozása nem, feketére festése 

azonban kiskőrösi sajátság. A keceli cukorkontynak nincs megfelelője a többi településen. 

 

 A fejviselet többrétegű volta – asszonyoknál kontykendő, alsó főkötő, felső főkötő, 

időseknél kontykendő, alsó főkötő, alsó kendő, fölső kendő – szintén megegyezik. A 

legfeljebb csak keskeny csipkével díszített alsó főkötő, a konty keceli megfelelője a fékető 

és a kalocsai puha fékető, ami különbözik a kéregfőkötőtől, a csepcától és a fityulától. 

Előbbiek anyaga fehér gyolcs, utóbbié selyem, kasmír, bársony volt. Mindhárom helyen 

viseltek színes hímzett, valamint gyöngyökkel kirakott változatokat. Kecelen az első 

világháború előtt volt divat a fekete, lila, zöld anyaggal bélelt és színes gyöngyökkel 

díszített neccfékető
810

 akkor, amikor a kiskőrösiek is feketék voltak. Itt csak a két 

világháború között kezdtek el fehéret készíteni, amiket ókalocsaihoz hasonló, ám főként 

kék és sárga színű virágokkal hímeztek ki. A fityula Kalocsán a legdíszesebb 
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viseletdarabnak számított. Módosabbak bársonyvirágú selyöm, maszatos selyöm, 

szegényebbek varotvirágú selyöm, festötmaszatos vagy ócskamaszatos fityulát viseltek.
811

  

A legdrágább és legünnepibb Kiskőrösön a gyöngyökkel, flitterekkel gazdagon díszített 

gyöngyös- vagy kirakott főkötők voltak, amelyeket lakodalomban viseltek a menyecskék 

áttetsző lepkekendővel átkötve. A fecskés- és a levelesfőkötők a kirakásukról kapták a 

nevüket.
812

  Az 1960-as évektől apró tükrökkel, színes brilliánsokkal is díszítették. A 

szállásokon hódasfékető volt a kislányok cifra gyöngyös féketője, de a felnőttek 

cifragyöngyös és ződ-kékgyöngyös (szomorú) fityuláit is fekete alapra szedték, csak az 

1920-as évektől készítettek fehér alapúakat.
813

 

 Asszonyok a főkötőre rucsnyikot, kendőt is kötöttek.
814

 A sifon főkötőre fehér, két 

szélén horgolt vagy slingelt alsó kendőt kötöttek, amelyet a homlok fölött keménypapírral, 

kíreggel merevítettek, majd erre került nyáron a karton-, a tüll-, a szövet-, a ritkakendő, az 

ünnepi selyem-, bársony-, zseniliakendő. Kecelen és Kiskőrösön is a bácskai rózsás 

kendők, a brüssvirágos kendők számítottak a legértékesebbek, amelyek általában sötét 

alapszínűek voltak, de keceli lányok kedvelték a vajszín alapon lila rózsásat is.
815

 A kendőt 

áll alatt kötötték meg egy vagy két csomóra. Utóbbi annyira jellemző volt Kecelre, hogy a 

homokmégyiek átvéve azt, keceli csomónak nevezték.
816

 

 

  

 A lányok legszebb, legértékesebb ruhája a menyasszonyi ruhájuk volt, amit 

Kiskőrösön az 1930-40-es évekig általánosan fekete selyemből vagy bácskaiból varrtak, 

csak polgári hatásra kezdődött a fehér organtin, grenadin, moll, az 1960-as évektől az 

üvegnejlon ruhák divatja. A század első felében a fekete szín nem elsősorban gyászos, 

hanem ünnepélyes jelentéstartalommal bírt, ezért vált az esküvő, az advent, karácsony első 

napjának, nagypénteknek és pünkösd első napjának kötelező templomi öltözetszínévé 

nemcsak Kiskőrösön, hanem a Kecelen és a katolikus Kalocsán is. Kalocsán az 1930-as 

évektől kezdődött a fehér menyasszonyi ruhák divatja, de a templomból hazaérve újra 

fekete ruhát öltöttek a menyasszonyok.
817

 Gyászos jelentése miatt feketét viseltek 

                                                 
811

 Romsics Imre 1998a 383; Uő. 1998b 175-181. 
812

 Barkóczi Jánosné szül. Aszódi Ilona (1944) közlése. 
813

 Romsics Imre 1998a 383. 
814

 Nyári nagy melegben a lányok is beborították a fejüket a nap ellen. 
815

 Dulai Andrásné szül. Ugrenyecz Ilona (1937 Kecel) közlése. 
816

 Gergely Katalin 1984. 806. 
817

 Romsics Imre 1998a 395. 



210 

 

temetésen és mélygyászban, fekete volt a halóruha is, így fordulhatott elő, hogy esküvői 

ruhájukban feküdtek a ravatalon is.  

 

 Végezetül a kiskőrösi és a kalocsai hímzést hasonlítjuk össze. A jellemzés alapja az 

1920-30-as évek után kiszínesedő kiskőrösi, valamint a szintén akkor megjelenő legújabb 

stílusú kalocsai hímzés. Ebből adódóan nem foglalkozunk a korábbi, jóval egyszerűbb, 

régies kiskőrösi és ókalocsai (kalocsai öreghímzés) kivarrással.
818

  

Kiskőrösön a hímzés sohasem volt annyira pazar, mint a szomszédos Kalocsán és 

szállásain, de az ünnepi fehér és fekete kötényeken, az átlátszó organtin-, granadír- vagy 

mollhalenkák alá vett alsó halenkákon, az ünnepi főkötőkön, valamint a lakás textíliáin az 

1910-es évektől megjelent a színes virághímzés. Előtte csak pirosat, kéket és feketét 

használtak, ami az ókalocsai (kék-vörös) hímzéssel mutat rokonságot.
819

 A színessel 

hímzett halenkák csak az 1920-as években jelentek meg, ám a teljes kiszínesedés csak az 

1930-as évekre tehető. Egy évtized múlva Kiskőrösön elterjedt az ombrés, cirmos, vagyis 

árnyalatos fonal, ami még naturalisztikusabbá tette a hímzést.
820

  

 A kiskőrösi és a kalocsai virágmotívumok és színhasználat között több egyezőség is 

kimutatható, ami kapcsolat feltételez közöttük. Ennek gyökere egészen a 19. század végéig 

vezethető vissza, amikor a homokmégyiek kiskőrösi parasztasszonyoknak varrtak a 

díszpertlikről átkerülő fekete, sötétkék és piros virágokat. A kapcsolat a 20. század elején 

sem szakadt meg, amikor több kiskőrösi zsidó boltot homokmégyiek láttak el kész 

kivarrásokkal úgy, hogy Kiskőrösön drukkolt anyagot kaptak.
821

 Ugyanakkor adatközlőink 

ennek ellenkezőjére is emlékeznek, vagyis, hogy biciklivel, lovaskocsival elvitték a 

szállásokra a megvarrt kötényeket, halenkákat, főkötőket kiírni, de a mintát Kiskőrösön 

varrták ki. A szállásiak a magukéhoz hasonló virágokat drukkoltak, de az övék cifrább 

volt.
822

 A „Kiskőrös és Járása” 1920. XIV. évfolyam 50. számában található hirdetés 

szerint Szabó Ábrahámné, a volt Hunyadi-házban lévő műhelyében állandó raktárt tart 

fenn, ahol kézimunkát is lehet kapni, és előnyomtatásokat is vállal.
823

 Az 1940-es években 

is hordtak kézimunkát Homokmégyre, de akkor már csak riselni.
824
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A két hímzés a számos hasonlóság ellenére a motívumok, a színek, az összhatás, 

valamint a minta elhelyezése alapján jól elkülöníthető egymástól.  

Pécsiné Ács Sarolta 42 féle virágot sorol fel, amikor a Kalocsán leginkább 

alkalmazott virágmotívumokat veszi számba.
825

 Ehhez képest Kiskőrösön jóval kevesebb 

fajtát hímeztek, de nem találtam olyant, ami csak Kiskőrösön fordult volna elő. Közös 

motívum a (többféle alakú) rózsa,
826

 a rózsabimbó, a nefelejcs, a búzavirág, a szegfű, az 

ibolya, a zöld levél, a bogyó és a kompozíciót összekötő inda. Kiskőrösön azonban nem 

jellemző a harangvirág, a paprika, a sarkantyú, az őszirózsa, a tulipán stb.  

A virágok alakja és főként nagysága is jelentősen eltér. A kalocsai rózsa 

gömbölyded, szinte kerek, szemben a kiskőrösi sipovje ruzse, vagyis hegyes rózsával, 

aminek szirmai keskenyek, szinte szalagszerűek. A levelek is vékonyabbak, hegyesebbek, 

a bogyók vagy gyöngyvirágok lazábban ülnek a száron. 

 

 „A kalocsai parasztasszonyoknak kitűnő színérzékük van.” – szögezi le Pécsiné Ács 

Sarolta „Kalocsa népművészete” című munkájában. Azt kell mondani azonban, hogy a 

varróknak, vagyis a hímzőknek szinte semmilyen szabadsága nincs a motívumok színének 

megválasztásában, hiszen a kiírók eleve olyan motívumot rajzolnak elő, aminek 

meghatározott színkompozíciója van, hiszen a legtöbb virágnak csak egyféle színe lehet.
827

 

A kötöttség a tónuskülönbségre is vonatkozik, az egy motívumon belüli világos és sötét 

szín közötti árnyalatra. Ezzel szemben Kiskőrösön a legtöbb virágot két, néha három- 

négyféle színnel is lehetett varrni. A nefelejcs lehetett például nefelejcskék vagy lila, de a 

rózsát hímezhették piros-bordóra, sötét és világos rózsaszínre, citrom- és narancssárgára, 

citromsárgára és parázsszínre.   

A színelnevezések
828

 gazdagsága is mutatja, hogy a kalocsaiak a színskála több 

elemét használták, illetve egy színnek több árnyalata is helyet kapott a hímzésekben, így 

nem ritka, hogy a varróasszonyok akár negyven féle fonallal is dolgozhattak.
829

 Kalocsán 

fehér vászon- vagy gyolcsalapra került a hímzés, ami még jobban kiemelte a színek 

élénkségét. Ezzel szemben Kiskőrösön a fekete alap is gyakori, hiszen a selyemkötényt 

vagy a férfiak bársonyhalenáját (ujjas) feketéből varrták. 
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Közös jellemző, hogy a virágok színe (és formája) gyakran eltér a természetestől. 

Ahogy a kalocsai népművészetet a gyökerekhez visszaterelni igyekvő Gábor Lajos is 

megfogalmazta: „A töméntelen virág közül tíznek nevét alig tudja s ha kérdik: miért írja 

hát, ha nem ismeri? Tudja zánti!? Ehöz a virághoz ez paszol! feleli rá válvonogatva. A 

himzőasszony ugyan így felel, ha kíváncsi valaki, hogy miért hímez piros akácot, a piros 

tulipánnak sötétbordó porzót, sötétkék gyöngyvirágot, stb. Ehő ez illik! Válaszolja.”
830

  

 

Kiskőrösön az alábbi színelnevezéseket használták: 

bordó: a rózsa színe 

piros: a rózsa színe 

gyöngepiros: a rózsa színe 

sötétrózsaszín: a rózsa és a bogyók színe 

halványrózsaszín: a rózsa színe 

mályva 

fréz (lazacrózsaszín): a lányok ünnepi hajszalagjának és a táblás szövet színe 

méregzöld (sötétzöld): indák, levelek színe 

kékeszöld: indák, levelek színe 

világoszöld: indák, levelek színe 

fűzöld: indák, levelek színe 

parázsszín (sötét narancs): a jómódú lányok parázsköves gyűrűt viseltek
831

 

erős narancssárga: a bogyók színe 

világos narancssárga: a rózsa színe 

napsárga: a rózsa és a bogyók színe 

citromsárga: a virágok bibéje, közepe 

lila: nefelejcs, bogyók, rózsabimbó, ibolya színe 

sötétkék: nefelejcs, bogyók, rózsabimbó, ibolya színe 

világoskék: a nefelejcs színe 

nefelejcskék: a nefelejcs színe 

égszínkék: a búzavirág és a bogyók színe 

gálickék (élénk kék, csak kis felületen): a bogyók és a táblás szövet színe 

fehér: a bogyók színe 
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 Gábor Lajos 1938. 29. 
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 A parázsszínt Kazáron tűzszínnek mondták és ott is ’sötét narancssárga’ jelentésben használták. Fülemile 

Ágnes – Stefány Judit 1989. 143. 
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Míg a kalocsaiban a rózsaszín és a piros, addig a kiskőrösi hímzésben a kék, a sárga 

és a zöld dominál, összhatásában így inkább a hideg színek érvényesülnek. A levelek 

hímzéséhez egyfajta, méregzöld, kékeszöld, világoszöld vagy fűzöld árnyalatot használtak, 

ellentétben a szállásiakkal, akik a kettéosztott levél alsó részét világosabb, a felsőt sötétebb 

zöldre varrták.  

 A színes kivarrás Kiskőrösön nagyobb arányban a házi textíliákon volt jelen. A 

viseletdarabok közül a főkötőkön, a halenkákon és a kötényeken jelent meg, mást nem 

díszítettek hímzéssel, szemben a kalocsaiakkal, akik túlnyomóan öltözetdarabokat 

ékesítettek, mint például a főkötő, az ingváll, a pruszlik és a kötény. 

 A kiskőrösi viseletdarabok hímzése általában sávokban helyezkedik el a halenka 

mellrészén függőlegesen, az ünnepi kötények alsó harmadában vízszintesen, vagy a szélén 

körbefutva, illetve a főkötők oldalán és elején.  Ezt fernyés kivarrásnak nevezik, ami egy 

vagy több sorban is futhat, utóbbinak kétfernyéses a neve.
832

 A növényi szár a csíkminta 

közepén vonul végig, de a virágfejek több helyen eltakarják. A fernyés kalocsai 

megfelelője a koszorús, ami szintén csíkban szalad végig a széleken vagy a középen.
833

  

 Ha a motívum egy tőről fakad, és a virágok benne csokorszerűen helyezkednek el, 

azt mindkét helyen csokrosnak nevezik. Viseletdarabokon kevésbé, inkább terítőkön, 

polccsíkokon, fésű- és kefetartókon gyakori. További egyezőség, hogy egy tőről általában 

három virágfej fakad, amelyek vagy egyformák (pl. rózsa), vagy a két szélső különbözik a 

középső motívumtól (pl. egy rózsa-két bimbó; egy rózsa-két nefelejcs). 

 Ugyancsak közös elnevezésű a szórtvirágos, Kalocsán szórtvirágos vagy dobátrúzsás 

térkitöltés, ami a felületen elszórtan jelenik meg, így a gyári hímzés hatását kelti.
834

 

 A díszítési módok egyezőségén és hasonlóságán túl fontos különbség, hogy a 

kalocsai hímzés „a ruhákon adódó szabálytalan felületek összefüggő mintákkal való 

beborítására törekszik,”
835

 illetve a motívum középpontja a három rózsából álló csokor, 

ami főként a Gyöngyösbokréta mozgalom következtében jelentősen megnőtt.
836

 

Kiskőrösön nagyobb felületek maradnak szabadon, így teljesen üres a főkötő kontyra 

kerülő része, a kötény alja vagy teteje, illetve a közepe.  
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Összhatásában a kiskőrösi hímzés sokkal puritánabb, hűvösebb, és 

naturalisztikusabb, mint a legújabb stílusú, rendkívül dekoratív, a piros és rózsaszín 

dominancia mellett is színekben tobzódó kalocsai, ami napjainkra egyértelműen magyar 

jelképnek tekinthető.
837
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 Bárth János 1991. 906. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A disszertációban a kiskőrösi viselet bemutatására és változási folyamatainak 

megrajzolására vállalkoztunk. Öltözetdarabjainak, szabásformájának, alapanyagainak és 

díszítményeinek vizsgálatakor, azoknak a kalocsai és a keceli viselettel való 

összehasonlításából kimutattuk, hogy a kiskőrösire nem mint szlovák, hanem mint alföldi 

viselettípusra kell tekinteni, amely számos jellemzőjében belesimul a Duna – Tisza közi 

parasztöltözetek sorába.  

Az 1718-ban a mai Kiskőrös vidékére telepített vegyes szlovák és magyar ajkú 

lakosság kultúráját és identitását kettős hatás befolyásolta: a környezettől való 

elszigetelődés vágya, valamint az asszimiláció ellentétesen ható iránya. A lakosság 

egyszerre volt nyitott és befogadó, valamint elkülönülő, ami kulturális, gazdasági és 

társadalmi területen egyaránt leképeződött. A magyar nyelv ismerete a közösség részéről 

korán megfogalmazott igény volt, melynek érdekében a környékbeli falvakba küldték 

gyermekeiket magyar szóra. A többségi nyelv ismerete nélkülözhetetlen volt a férfiak 

katonai szolgálata, az asszonyok dunántúli mezőgazdasági munkavállalása alkalmával, a 

summásbandák és részesaratók elszegődésekor. A település sosem volt endogám, a 

kiskőrösiek házasságkötések révén is biztosították a szorosabb kapcsolatot a környező 

magyar, sváb, szlovák nemzetiségű, katolikus és evangélikus vallású településekkel. 

Kiskőrös a kereskedelmét tekintve tiszta körzetű, nyílt mezőváros (1784) volt, piacaira, 

vásáraira Szegedről, Csongrádról, Szabadkáról, Halasról, Kecskemétről, Vadkertről és 

Kecelről is jártak, de fuvarozóként maguk is gyakran megfordultak Kecskeméten és 

Halason. Az asszonyok a ruhadíszítés (drukkolás, hímzés, kivarrás) vonatkozásában a 

kalocsai szállásokkal, főként Homokméggyel voltak összeköttetésben, a vasútvonalak 

megnyílása után Szabadkára és Budapestre is eljártak, hogy beszerezzék a viselethez 

szükséges alapanyagokat. E tényezők jelentősen felgyorsították az asszimilációs 

folyamatot, melynek során a szinte teljesen szlovák település előbb kétnyelvű, majd 

fokozatosan magyar nyelvű lett.  

Noha a beolvadás elkerülhetetlen volt, az a nyelvjárásilag és kulturálisan is heterogén 

népesség, amely elvándorolt eredeti lakhelyéről, új környezetbe kerülve ismét egységessé, 

összetartóvá, erős lokális közösséggé vált, önazonossága megőrzése érdekében nyelve, 

vallása, hagyományai őrzőjeként lépett fel. Új stílusú viselete kialakításakor törekedett 

arra, hogy az elváljon szűkebb környezetétől, jellegzetesen kiskőrösi viselet legyen, amit 
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kizárólag itt, illetve a város múltbéli pusztáin viseltek. Már a 20. század elejétől fogva 

megfigyelhetők azok a jellegzetességek, amelyek egyedülállóvá tették. Köszönhető ez a 

félhosszú szoknyáknak, az azokon kívül hordott blúzféléknek, a hímzés jellegzetes 

színhatásának, a jó ízlésű, az újításokra fogékony parasztspecialisták működésének, akik 

olyan női fejviseleti darabokat – kizárólag a menyasszonyt megillető koszorú és az 

asszonyvoltot jelző gyöngyös főkötő – készítettek, amilyenek más településen nem 

jellemzőek. Ezek alapján a szlovák etnikumhoz való kötöttsége helyett a viselet lokális 

jellegét kell hangsúlyozni.   

A bevezetőben kitűzött céljainknak megfelelően bemutattuk a női és férfiviselet 

elemeinek és öltözet-együtteseinek időbeli módosulását, azok felöltésének, használatának 

módját, készítésének, beszerzésének lehetőségeit, gondozását. A női öltözet mindig 

nagyobb súllyal szerepel a dolgozatban, mint a férfi, hiszen előbbi a ruhadarabok számát, 

mennyiségét, variálhatóságát és szemiotikai rendszerét tekintve jóval gazdagabb. 

Igyekeztünk megkeresni a viseletváltozást kiváltó tényezőket, amelyek közül a 

legfontosabbak szintén beleilleszkednek a magyar, tágabb értelemben az európai 

öltözetváltozási folyamatokba. Gazdasági és társadalmi okok egyaránt szerepet játszottak 

abban, hogy az egyrétegű, funkcionális, alacsony színvonalon álló öltözetből az 1930-as 

évekre kialakulhasson a többrétegű, gazdag jelentésrendszerrel bíró, színes, díszes 

kiskőrösi gúnya.    

 A viselet változásának főbb állomásait a következő időkeretek jelölik ki 

előrebocsátva azt, hogy mivel folyamatról van szó, a szakaszhatárok sohasem élesek és 

egyértelműek. Az első korszak a betelepítéstől az 1880-as évekig tart, a második a 

századfordulóig. A harmadik az első világháborút és azt azt követő évtizedet foglalja 

magába. A negyedik periódus az 1930–40-es évekre terjed ki, ám az akkor bekövetkezett 

változások a 1920-as években gyökereznek, és még a második világháború után is tartanak. 

Az ötödik szakasz a tömeges kivetkőzés időszaka, az 1950–60-as évek, míg az utolsó az 

1970-es évektől jelenünkig tart, a viselet 21. századi helyzetét, szerepét tárgyalja.  

 A betelepülők a 18. század elején egyrétegű, egyenes-derékszögű szabásvonalú, saját 

maguk készítette vászon- és bőrruházatot viselhettek. Ezek az alapanyagok a letelepedés 

után is hangsúlyosak maradtak az öltözetdarabok előállításában a határbeli nagy 

kenderföldeknek és a nagyszámú birkának köszönhetően. Az 1700-as években még nem 

különült el az alsó- és felsőruházat, az egyrétegű öltözetre csak kemény téli hidegben 

került gyapjúból vagy bőrből készült meleg ruhadarab. Mivel a parasztság még nem 

birtokolta az egyházi és a társadalmi elit számára már hozzáférhető színes kelméket és 
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gyári textíliákat, ruházatának színe az alapanyag természetes árnyalatától függött.  A festett 

kelmék azonban meglehetősen gyorsan, már az 1800-as években megjelentek és beépültek 

a viseletbe, kezdetben elsősorban mint felsőruházati alapanyag. A gyári termékek rövid 

időn belül olyan hangsúlyossá váltak, hogy a 18. század folyamán korlátozó-tiltó 

rendelkezésekre volt szükség, hogy a társadalmi rétegek közötti cezúra az öltözetben is 

megmaradjon.  

 E rendelkezések 1848-ban hatályukat vesztették, ami megnyitotta az utat a parasztság 

számára az úri, polgári divat eléréséhez. Ehhez azonban még szükség volt azokra a 19. 

század folyamán Nyugat-Európában lezajló társadalmi, gazdasági és technikai változások 

begyűrűzésére is, amelyek közvetve-közvetlenül hatással voltak az öltözködésre. A 

jobbágyfelszabadítás, a parasztság önállósodása, a polgárosodás kibontakozása, az 

állattartás visszaszorulása a földművelés javára, a folyószabályozások, az út- és 

vasúthálózat kiépülése, a szállítójárművek fejlődése, a varrógépek megjelenése és 

robbanásszerű elterjedése, az ipari forradalom után a gépesített, tömegtermelő textilipar 

olcsó alapanyagai mind-mind a viseletek módosulását eredményezték. Noha e folyamatok 

a parasztságot közelebb vitték az áhított öltözékek eléréséhez, az új szabásminták alapján 

új alapanyagokból varrt ruhák továbbra is paraszti ízlést tükröztek, hangsúlyosan a paraszti 

voltot fejezték ki.  

 A 19. században a földművelés hangsúlyosabb lett az állattartásnál, a homoki 

szőlőkultúra megteremtette a viselet későbbi kiszínesedésének gazdasági alapját. Az 1800-

as években jelentősen nőtt Kiskőrösön a ruházati igényeket kielégítő mesterek száma. 

Noha takácsok még mindig számosan működtek a településen, a kereskedők és rőfösboltok 

megjelenése arra utal, hogy megszűnt a fehér vászonöltözet kizárólagossága, a posztó, 

szövet, karton, parget, flanel, kordbársony, kékfestő, selyem, bársony, plüss, kázsmér 

anyagból varrt felsőruhák mellett a perifériára szorult, alsóneművé degradálódott. Az 

öltözet továbbra is csak a legszükségesebb darabokból épült fel, bár azok száma 

valamelyest megnőtt. Mivel a gyári textília nagyobb a falusi szövőszéken előállítható 

vászon nagyságánál, egy-egy ruhadarabot nemcsak a feltétlenül szükséges mennyiségből 

készítettek, hanem annak többszöröséből. Ennek következtében a századfordulón a korábbi 

szűk, a test formáját követő öltözet formája megváltozott, egyre inkább polgárias jelleget 

öltött. A sok alsószoknyára bokáig érő, gazdagon ráncolt felsőszoknya került, a 

felsőruházatot gyári díszítménnyel ékesítették. Az íves szabású blúzok és bélelt 

kacabajkák, a koszorúba tűzött hajfonat, a harisnya és a pántos cipő, valamint a férfi 

posztóöltözet elterjedésének megvannak az előképei a magasabb társadalmi osztályok 
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öltözködésében. Fontos azonban, hogy ezek a minták 20–30 éves fáziskéséssel jelentek 

meg, és csak az első világháború idején újították meg a kiskőrösi viseletet. Az új szabású 

ruhadarabok elkészítését már mesterekre vagy a közösségből kiváló parasztspecialistákra 

bízták, akiknek a munkáját a varrógép is jelentősen megkönnyítette. Az 1910-es években a 

kiskőrösi szoknyák hosszabbak voltak, csaknem bokáig értek, ami mögött polgári-

biedermeier hatást feltételezhetünk. A felsőtestre ingváll, pruszlik, szűk ujjú blúz, a mellen 

keresztezett és hátul megkötött rojtos selyemkendő, télen gyapjúkendő, vagy kacabajka 

került.  

 A két világháború között a szűk ujjú, díszítetlen blúzokat felváltották az íves 

szabásvonalú, sonkaujjú halenkák, melyek hatására az ingváll véglegesen alsóruhává, a 

pruszlik használata szórványossá vált. A szoknyák megrövidültek, de még így is 

féllábszárig értek. Az öltözet az alföldi bőszoknyás viseletekhez hasonlóan kiemelte a 

csípőt és a vállat, hangsúlytalanná tette, leszorította a mellet, a sziluettet a valóságosnál 

szándékosan vaskosabbnak mutatta. A kiskőrösi akkor közelítette meg legjobban a polgári 

öltözetet, amikor az 1930-as évektől a kosztüm mintájára oblekot, vagyis azonos anyagból 

készült szoknyát, halenkát, kendőt és kötőt vettek föl.  

A férfiviseletben a két világháború között eltűnt a felsőruhaként használt fehér öltözet. 

Helyét a katonaruha hatására a priccses nadrág foglalta el, amihez még csizmát, az 1920-as 

években elterjedt szűk szárú pantallóhoz félcipőt viseltek. Mindkét nadrágtípust a 

zakószabású, prémgalléros vizitka egészítette ki, ami teljesen kiszorította a szűrt. A 

posztóból, majd a szövetből varrt öltönyök egyértelműen a városias divatot követték. 

A kiskőrösi viselet csúcspontja a második világháború utáni évtizedre tehető. A 

férfiviselet akkorra teljesen polgárosodott, a női azonban akkor volt a lehető legdíszesebb, 

alapanyagban, díszítményben, színben, formában egyaránt a legváltozatosabb. A szoknyák 

tovább rövidültek, a műfar ünnepnapi használatával a teltség hangsúlyozása még 

jellemzőbb lett. A bonyolult hajfésülési módok mellett a többrétegű fejviselet gazdag 

jelentéstartalmak kifejezésére vált képessé. Szintén polgári hatásra a fekete menyasszonyi 

viseletek helyét a hófehér öltözetek vették át impozáns művirág koszorúval.  

A kivetkőzés – ugyan már a második világháború után is észlelhető volt – az 1950-

60-as években vált tömegessé Kiskőrösön. Hatására megtört a viselet lassú elsötétedésének 

láncolata. Akik nem vetkőztek ki, azok felszabadulva a korábbi szigorú öltözködési 

szabályok alól, tovább öltözhettek fiatalosan, a Bácskából hozott színes kelmék új 

anyaggal gazdagították az öltözetet. A nők téli kabátféléje a plüss- vagy perzsakabát lett, 

de akkor terjedt el a kötött szvetter és kötött pruszlik is. 
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Az értekezés hosszabban foglalkozik a viselet jelenével, hiszen még mindig van egy 

olyan nagyon szűk csoport, amely mindennap abban jár. Az országos tendenciához 

igazodva ők a legidősebbek, a 70–80 éves korosztály tagjai. E maroknyi idős asszony 

öltözködése lehetőséget adott a viselet használat közbeni megfigyelésére és annak 

bemutatására, hogy hogyan módosul a ruhadarabok színe és az életkor közötti összefüggés 

akkor, amikor már nincs kinek átadni a világos darabokat, nincs ott a fiatalabb nemzedék, 

akit megillet a „cifra”.   

Még napjainkban is megfigyelhető az alkalmi viseletfelvétel. Számos olyan 60–70 éves 

asszony van, aki köznapon otthon iparososan, szűkruhában jár, de vasárnap a templomba, 

vagy egy-egy kiemelkedő családi ünnep alkalmával felölti a bőszoknyát. Ez az öltözet 

életkoruknak megfelelő számú és szabású ruhadarabból áll. A családtagok általában 

támogatják és kérik a viselet felöltését, ahhoz pozitív értéket társítanak. 

A hagyományőrző csoportok által színpadra állított fiatalos öltözetek inkább fellépő 

ruhának tekinthetők, hiszen olyan korosztály viseli, amelyhez egyszerűbb, sötétebb 

darabok illenének. Ezek az öltözetek azonban jelentős identitásőrző- és kinyilvánító 

feladattal, összetartozástudat-erősítő szereppel bírnak. Noha rájuk talán a „színpadi ruha” 

kifejezés a legmegfelelőbb, példát mutatnak arra, hogy a modern alapanyagok rugalmasan 

be tudnak épülni egy hagyományos keretbe, a viseletrendszer csonkasága ellenére még 

mindig működnek az innovációs folyamatok. Ennek értelmében az asszonyok maguk 

készítik kirakott főkötőiket a régi szabályok alapján, de a napjainkban fellelhető 

alapanyagok felhasználásával. Ugyanez vonatkozik a halenkára is, ami formájában a régi, 

anyagában azonban korszerű, kényelmes, könnyebben kezelhető, és megfelel a viselettel 

kapcsolatban támasztott új igénynek: nem gyűrődik az utazás, fellépés során. Az újítás 

egyedül a felsőszoknyákat hagyja változatlanul, amelyek egytől egyig eredeti, régi 

darabok. 

Más megközelítésből nézve a fiatalos öltözet viselése arra ad példát, hogy a kiskőrösi 

viselet ma is él, fejlődik, talán néhány évtizedig ellent tud állni az általános elsötétedési 

folyamatnak, végül a teljes eltűnésnek.  

 A dolgozatot hiánypótló írásnak szánjuk. Noha a kiskőrösi viseletről több leírás, 

publikált vagy kéziratban maradt tanulmány is született, ezek egyike sem ennyire 

részletező, és nem érint olyan kapcsolódó témákat, mint a ruhadarabok felöltésének és 

tárolásának módja, a viselettel kifejezett esztétikai tartalmak, az egyéni ízlés 

megnyilvánulásának lehetőségei, vagy éppen az öltözetdarabok tisztításának, 

gondozásának, beszerzésének módjai. 
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47. Nagylányok a séta előtt. Kiskőrös, 1950-es évek közepe, Gárdonyi Endre felvétele 
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55. Fehér ruhás menyasszonyok. Kiskőrös, 1950-es évek közepe, Gárdonyi Endre felvétele 
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57. Fiatalasszonyok kimenő viseletben nyáron. Kiskőrös, 1950-es évek, Gmoser Györgyné gyűjtése 
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61. Édesanya gyermekeivel köznapi ruhában. Kiskőrös, 1958, Gmoser Györgyné gyűjtése  

62. Fiatal pár köznapi ruházatban. Kiskőrös, 1950-es évek vége, Meskó Sándor hagyatékából 
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Mihályné. Kiskőrös, 2006, Suba György gyűjtése 

84. Keresztelés az evangélikus templomban. Nagy Miklósné, Maglódi Józsefné, Cserni Erika és fia, Péter, 

valamint Pivarcsi Mihályné. Kiskőrös, 2006, Suba György gyűjtése 

85. A Benyík testvérek. Kurucz Jánosné szül. Benyík Mária (1935), Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet 
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92. Kalászos főkötő. Kiskőrös,  2007 
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2016, Bolemányi Ágnes felvétele 
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104. Kocsma a vásártéren. Kiskőrös, 1920-as évek  
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1. Fernyés motívum. Jarjabka Erzsébet motívuma. Kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár helytörténeti 

gyűjteménye. Simon Györgyné gyűjtése. 

2. Fernyés motívum. Jarjabka Erzsébet motívuma. Kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár helytörténeti 

gyűjteménye.  Simon Györgyné gyűjtése. 

3. Csokros motívum. Jarjabka Erzsébet motívuma. Kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár helytörténeti 

gyűjteménye. Simon Györgyné gyűjtése. 

4. Hármas cakkni alsó fejkendőn 

5. Ötös cakkni párnavégen 

6. Ötös cakkni alsószoknya szélén 

7. Hetes cakkni párnavégen 

8. Kilences cakkni díszlepedő szélén 

9. Fehér riselt kötény 

10. Fekete hímzett kötő 
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12. MELLÉKLETEK  

12.1. Kiskőrös elhelyezkedése Bács–Kiskun megyében 
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12.2. A kiskőrösi viselet szlovák szókészlete 

 alsószoknya szponja szuknya 

 blúz halenka 

 csecsemő kising brez ritski kosejka 

 csecsemő kiskabát kabátyik 

 csíkhímzés fernyés 

 csizma csizmi 

 egész női öltözet oblek 

 félcipő po cipeje 

 felsőszoknya vhrnya szuknya 

 férfiujjas halena 

 flitteres szalag libacska 

 főkötő csepjec, csepca 

 fülbevaló zausnyica 

 gallér gojler 

 gépi hímzés gyjercsena 

 gyöngyös főkötő perlavi csepjec 

 gyűrű obrucska 

 harisnya strumpfje 

 ing koseja 

 ingváll opleckó, oplecka 

 kalácsos fülbevaló kalácsikovje 

 kalászos szalag klaszová snyurka 

 kaptáros kendő kaptárovi rucsnyik 

 kázsmérkendő kázsmirovi 

 kékfestő kelme farbjanszkvo 

 kenderföldek konopiszko 

 kendő rucsnyik 

 kendőbe való papír kíreg 

 kicsipkézett haj vicsipkanje vlaszi 

 kipödrött haj viperganje 

 kirakott szalag vikladaná snyurka 

 kivarrott szalag visitá 
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 konyharuha, szalvéta vájanyica  

 koszorú lelógó szálai songolca 

 koszorú szalagja lógóska 

 koszorú párta 

 koszorúdísz styetka 

 kötő ketenka 

 középen felfésült haj na kecsku 

 lányka kötényruha zobony 

 lencsés fülbevaló lancsicskavje 

 lepedő zrebóka  

 Margit-dísz plátyenko 

 menyasszonyi kis koszorú vencsok 

 műfar, farpárna rity 

 nyakfodor csipkéje fodri 

 nyakfodor fodricske, fodricska 

 pendely rubács 

 piés blúz zámedlis, zámedliska halenka 

 pólyázó párna povijáci vánkus 

 posztónadrág szukenje nohavice 

 posztóujjas szukená vizitka 

 pöttyös szoknya gyobová szuknya 

 ritka kendő rjetki rucsnyik 

 selyemcsipke hodbábni csipka 

 selyemkendő hodbábni rucsnyik 

 sima blúz hlatkás, hlatká halenka 

 szalag snyurka 

 szlovák kalap szlovenszki kalap 

 szoknya bélelése pleh 

 vágott csipke szekená csipka 

 varrónő sókinya 

 vászongatya gati 

 zsákvászon kokovina 

 zseb vacsok 

 zsebkendő rucsnyicsok 
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12.3. Adatközlők 

 

1. Andriska Istvánné szül. Sziráczki Mária 1942 (Kiskőrös, evangélikus) 

2. Ba Józsefné szül. Grácia Mária 1938–2012 (Kaskantyú, evangélikus) 

3. Báldi Sándorné szül. Turán Mária 1939 (Kiskőrös, evangélikus) 

4. Barkóczi Jánosné szül. Aszódi Ilona 1944 (Kiskőrös, evangélikus) 

5. Brada Sándorné szül. Oszlánszki Erzsébet 1938 (Kaskantyú, evangélikus) 

6. Dulai Andrásné szül. Ugrenyecz Ilona 1937 (Kecel, katolikus) 

7. Dulai Györgyné szül. Kurucz Mária 1926 (Kiskőrös, evangélikus) 

8. Dulai Józsefné szül. Ba Ilona 1941 (Kiskőrös, evangélikus) 

9. Gárdonyi Pál 1949 (Kiskőrös, Budapest, evangélikus) 

10. Gmoser Györgyné szül. Szamos Zsuzsanna 1942 (Kiskőrös, evangélikus) 

11. Kelemen Pálné szül. Oroszi Erzsébet 1924–2010 (Kiskőrös, evangélikus) 

12. Kiss Istvánné szül. Vass Mária 1935–2012 (Kaskantyú, evangélikus) 

13. Kovács Sándorné szül. Gyalog Zsuzsanna 1935–2016 (Kiskőrös, evangélikus) 

14. Kurucz Jánosné szül. Benyík Mária 1930 (Kiskőrös, evangélikus) 

15. Kuti Pálné szül. Benyík Zsuzsanna 1939 (Kiskőrös, evangélikus) 

16. Kutyifa Pál 1944 (vőfély, Felsőcebe, evangélikus) 

17. Lengyel Józsefné szül. Turán Zsuzsanna 1950 (Kiskőrös, evangélikus) 

18. Turán János 1922 (Kiskőrös, evangélikus) 

19. Lucza András 1942–2010 (Kiskőrös, evangélikus) 

20. Lucza Andrásné szül. Kriskó Ilona 1918–2014 (Kiskőrös, evangélikus) 

21. Maglódi Józsefné szül. Sáfár Mária 1934–2015 (Kiskőrös, evangélikus) 

22. Martinkó János 1945 (vőfély, Kiskőrös, evangélikus) 

23. Martinkó Jánosné szül. Pohankovics Ilona 1947 (Kiskőrös, evangélikus) 

24. Nikléczi András 1944–2016 (Kiskőrös, evangélikus) 

25. Nikléczi Andrásné szül. Opauszki Zsuzsanna 1921 (Kiskőrös, evangélikus) 

26. Oszlánszki Jánosné szül. Ba Erzsébet 1912–2006 (Kaskantyú, evangélikus) 

27. Pazdernyik István 1943 (Kiskőrös, evangélikus) 

28. Pszota Istvánné szül. Králik Zsuzsanna 1941 (Kiskőrös, evangélikus) 

29. Répási Lászlóné szül. Takács Margit 1930 (Résztelek, katolikus) 

30. Réti Jánosné szül. Oroszi Zsuzsanna 1914 (Kiskőrös, evangélikus) 

31. Réti Jánosné szül. Blinszki Éva 1942 (Kiskőrös, evangélikus) 
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32. Sáfár Jánosné szül. Felvégi Rózsa 1944 (Kaskantyú, evangélikus) 

33. Sárfi Lászlóné szül. László Ilona (Kiskőrös, evangélikus) 

34. Szentgyörgyi Józsefné szül. Ba Ilona 1929 (Kiskőrös, evangélikus) 

35. Takács Antalné szül. Réti Zsuzsanna 1934 (Kiskőrös, evangélikus) 

36. Vallach Pálné szül. Kriskó Mária 1927–2008 (Kiskőrös, evangélikus) 

37. Varga Pálné szül. Benyík Erzsébet 1928 (Kiskőrös, evangélikus) 

38. Varga Sándor (csizmadia, Kiskőrös, evangélikus) 

39. Viczián Jánosné szül. Podobni Ilona 1923–2016 (Kiskőrös, evangélikus) 
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12.4. Illusztrációk 

12.4.1. Fotók 

Az 1910-es években készült fotók 

 

 

1. Bérbe mosó lányok. Kiskőrös, 1902  

 

 

2. Házaspár.  Kiskőrös, 1910 
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3. Alsócebei regruták. Kiskőrös, 1910 

 

 

 

4. Három barátnő. Kiskőrös, 1916 
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5. Nagylány. Kiskőrös, 1910 körül 

 

 

 

6. Nagylány. Kiskőrös, 1919 
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Az 1920-as években készült fotók 

 

 

7. Házaspár. Kiskőrös, 1920 körül 

 

 

 

 
 

8. Subába öltözött férfi. Kiskőrös, 1920 
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9-10. Testvérpár selyemviseletben. Kiskőrös, 1923 

 

 

 

 

 

11. Középkorú asszony a ravatalon fehér kendőben. Kiskőrös, 1923 
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12. Esküvői kép. Kaskantyú, 1923  

 

 

 
 

13. Az Ambrús család. Kaskantyú, 1926 
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14. Édesanya kisgyermekével. Kiskőrös, 1920-as évek 

 

 

 

15. Lányok ünnepi viseletben. Kiskőrös, 1920-as évek 
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Az 1930-as években készült fotók 
 

 

16. Fiatalasszony őszi/téli viseletben. Kiskőrös, 1930-as évek eleje 

 

 

 

17. Fiatal házaspár pólyás gyermekkel. Kiskőrös, 1930-as évek  
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18. Fiatal lány táblás szövetszoknyában, övvel összefogott halenkában. Kiskőrös, 1930-as évek 

 

 

 
 

19. Középkorú házaspár. Kiskőrös, 1935 
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20. Esküvői kép. Kiskőrös, 1936 

 

 

 

21. Gyermek a ravatalon. Kiskőrös, 1938 
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22. Szüretelők az eperfa alatt köznapi viseletben. Kiskőrös, 1930-as évek  

 

 

23. Szüretelők az udvaron köznapi viseletben. Kiskőrös, 1930-as évek  
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24. Az őrjegi gyógynövény telep kiskőrösi fosztó csoportja. Kiskőrös, 1930-as évek  
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Az 1940-es években készült fotók 

 

 
 

25. A Kelemen család. Kiskőrös, 1940 

 

 

 

 

 
 

26. Varrólányok. Kiskőrös, 1940 
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27. Édesanya a gyermekével. Kiskőrös, 1940 

 
28. Három testvér ünnepi viseletben. Kiskőrös, 1941 
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29. Idős férfi nyári vászonöltözetben, mejjes 

kötényben. Kiskőrös, 1940-es évek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30. Idős férfi ünnepi öltözékben. Kiskőrös, 1940-

es évek 

 

 

31. Gazda subában, kucsmában. Kiskőrös, 1942 
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32. Legények. Kiskőrös, 1947 

 

 
 

33. Regruták regrutaszalagos kalappal. Kiskőrös, 

1949 

 

 

 

 

 
 

34. Lányok félgyászban fekete szalagban. Kiskőrös, 1947 
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35. Lányok gyászban, fekete szalagban. Kiskőrös, 1949 

 

 

 
 

36. Esküvői kép. Kiskőrös, 1948 
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37. Lány kimenő ruhában. Kiskőrös, 1949 

 

 

38. Nagylány pünkösdi fehér öltözetben. Kiskőrös, 1940-es évek vége 
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39. Középkorú asszony. Kiskőrös, 1946 

 

 

 

 

40. Fej- és vállkendős lányok. Kiskőrös, 1948 

 

 
 

41. Fej- és vállkendős lányok. Kiskőrös, 1949 
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Az 1950-es években készült fotók 

 

 
 

42. Polereczki János kisfiúként a vásárban. Kiskőrös, 1950-es évek 

 

 
 

43. Óvodai csoportkép. Kiskőrös, 1954 
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44. Nagylány fehér bácskaiban, ékszerrel. Kiskőrös,  

1950-es évek  

 

 
 

45. Nagylány karórával. Kiskőrös, 1950-es évek  

 

 

 

 
 

46. Nagylány kerékpárral. Kiskőrös, 1950-es évek eleje 
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47. Nagylányok séta előtt. Kiskőrös, 1950-es évek közepe 

 

 

 

 
 

48. Barátnők a sétán repülős halenkában. Kiskőrös, 1959 
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49. Két fiatal pár a templom előtt. Kiskőrös, 1959 

 

 

 

 
 

50. Nagylányok fekete selyem- és bácskai viseletben. Kiskőrös, 1957 
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51. Nagylányok kázsméroblekban a Petőfi-hét ünnepségsorozaton. Kiskőrös, 1957 

 

 

 
 

52. Fekete ruhás menyasszony a vőlegényével. Kiskőrös, 1958 
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53. Dunnavivés. Kiskőrös, 1950-es évek  

 

 

 

 
 

54. Fehér ruhás menyasszony lakodalma az udvaron. Kiskőrös, 1955 
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55. Fehér ruhás menyasszonyok. Kiskőrös, 1950-es évek közepe 

 

 

 

 
 

56. Fekete ruhás menyasszony koszorúslányaival. Kiskőrös, 1957 
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57.Fiatalasszonyok kimenő viseletben nyáron. Kiskőrös,  1950-es évek 

 

 

 
 

58. Lányok és fiatalasszony kimenő öltözetben ősszel. Kiskőrös, 1953 
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59. Szüret közben munkaruhában. Kiskőrös, 1952 

 

 
 

60.Három generációs család. Kiskőrös, 1956 
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61. Édesanya gyermekeivel köznapi ruhában 

mezítláb. Kiskőrös, 1958 

 

 
63. Sziráczki Istvánné koszorúsasszony. Kiskőrös, 

1950-es évek vége  

 
 

62. Fiatal pár köznapi ruházatban, egyenruhában. 

Kiskőrös, 1950-es évek vége 

 

 
64. Sziráczki Istvánné koszorúsasszony. Kiskőrös, 

1950-es évek vége 

Meskó Sándor hagyatékából
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65. Gyerekek a lakodalomban. Kiskőrös, 1950-es évek vége 

 

 

 
 

66. Nézik a lakodalmas menetet. Kiskőrös, 1950-es évek vége 
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Az 1960-as években készült fotók 
 

 
 

67. Őszi/téli köznapi viselet. Kiskőrös, 1960-as évek  

 

 

 

 
 

68. Szakácsnék a lakodalomban. Kiskőrös, 1960-as évek  
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69. Disznóölés. Kiskőrös, 1964 

 

 

 
 

70. Idős asszony köznapi viseletben. Kiskőrös,  

1960-as évek 

 

 

 
 

71. Idős asszony köznapi viseletben. Kiskőrös, 

1960-as évek 
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72. Idős asszony ünnepi selyemkendőben. 

Kiskőrös, 1960-as évek  

 

 

 
 

73. Idős asszony köznapi szövetkendőben. 

Kiskőrös, 1960-as évek  

 

 

 

 

 

 

 
 

75. Vízmerítés a kútból. Kiskőrös,  

1960-as évek 

 

 

74. Vízhordás az ártézi kútból. Kiskőrös,  

1960-as évek 
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Az 1970-es években készült fotók 
 

 
 

76. Idős házaspár. Kiskőrös, 1977 

 

 

 
 

77. Középkorú asszony. Kiskőrös, 1973 

 

 

 

78. Középkorú asszony. Kiskőrös, 1979 
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Az 1980-as években készült fotók 
 

 

 
 

79. Középkorú és idős asszonyok Egerben. Kiskőrös, 1983 

 

 

 

 
 

80. Középkorú és idős asszonyok a kiskőrösi evangélikus templomban. Kiskőrös, 1984 
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81. Idős asszonyok templomba menet. Kiskőrös, 1985 

 

 
 

 
 

82. Asszonyok mulatságon. Kiskőrös, 1986 



283 

 

Az ezredfordulón készült fotók 

 

 

 
 

83.Asszonyok a kiskőrösi evangélikus templom előtt. Kiskőrös, 2006 

 

 

 
 

84.Keresztelés az evangélikus templomban. Kiskőrös, 2006 
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85. A Benyík testvérek. Kiskőrös, 2003 

 

 

 
 

86. A Benyík testvérek. Kiskőrös, 2006 
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87. Az utolsó viseletben maradók. Kiskőrös, 2003 

 

 

 
 

88. Idős asszonyok a Kiskőrösi Szlovákok Szervezete rendezvényén. Kiskőrös, 2007 
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89. Idős asszonyok a Szlovák Tájház rendezvényén. Kiskőrös, 2006 

 

 

 
 

90. Idős asszony a kiskőrösi heti piacon. Kiskőrös, 2006  
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91. Idős asszony ünnepi fejviselete.  

Kiskőrös, 2003 

 

 

93. A népdalkör tagjai fernyés halenkában. 

Kiskőrös, 2009 

 

92. Kalászos főkötő. Kiskőrös, 2007 

 

 

94. Idős asszony a korához illő fejviselettel. 

Kiskőrös, 2003 
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95. A dédunoka lakodalmán ünnepi viseletben. Kiskőrös, 2014 

 

 

 

 
 

96. Fiatal férfi halenában. Kiskőrös, 2003 
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97. A Kiskőrösi Szlovák Népdalkör és Citerazenekar tagjai. Kiskőrös, 2003 

 

 

 
 

98. A Kiskőrösi Szlovák Népdalkör és Citerazenekar tagjai az RTL Klub stúdiójában. 

Budapest, 2007 
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A ruhanemű tárolása 

 
 

99. Menyasszonyi láda a kiskőrösi Szlovák Tájházban. Kiskőrös, 2016 

 

 

 
 

100. Három fiókos sublót a kiskőrösi Szlovák Tájházban. Kiskőrös, 2016 
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101. Ünnepi szoknyák és alsószoknyák elhelyezése. Kiskőrös, 2016 

 

 

 

102. Köznapi szoknyák és lábbelik elhelyezése. Kiskőrös, 2016 
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Boltok, vásárok, piacok 
 

 

 

 
 

103. Vásártér. Képeslap, Kiskőrös, 1920-as évek   

 

 

 

 

 
 

104. Kocsma a vásártéren. Kiskőrös, 1920-as évek   

 

 

 

 



293 

 

 
 

105 Zostyák János vegyeskereskedése a Kossuth utcában. Képeslap, Kiskőrös, 1920-as évek 

 

 

 

 

106. Méteráru és szabóság Kiskőrös főterén. Képeslap, Kiskőrös, az I. világháború idején 
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107. Kirakodóvásár a Petőfi téren. Kiskőrös, az I. világháború idején 

 

 
 

108. Piactér Kiskőrös főterén. Kiskőrös, 1929 
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109. Ganz Bandi a rőfös üzletében. Kiskőrös, 1947 

 

 

 

110. Maradék vásár. Ganz Bandi hirdetése a Kiskőrös és Járása című lapban.  

Kiskőrös, 1940-es évek 
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12.4.2. Ábrák, hímzésminták 
12. 4. 2. 1. Fernyés kivarrás 

 

 

1. Jarjabka Erzsébet fernyés motívuma 
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2. Jarjabka Erzsébet fernyés motívuma 
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12. 4. 2. 2. Csokros kivarrás 

 

 

3. Jarjabka Erzsébet csokros motívuma 
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12. 4. 2. 3. Cakknis díszítés 

 

 

4. Hármas cakkni alsó fejkendőn 

 

5. Ötös cakkni párnavégen 
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6. Ötös cakkni alsószoknya szélén 

 

 

7. Hetes cakkni párnavégen 

 

 

8. Kilences cakkni díszlepedő szélén 
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12. 4. 2. 4. Ünnepi kötény díszítése 

 

 

9. Fehér riselt kötény 

 

 

 

10. Fekete hímzett kötő 
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11. Betétcsipkével díszített selyemkötő 
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12.5. Táblázatok 

1. sz. A női viseletdarabok előállítása, beszerzése 

 

Viseletdarab Egyedi készítésű Gyári termék 

 házi készítésű specialista/iparos 

készítette 

 

zobony X   

ingváll X   

pendely X   

bugyi X   

alsószoknya X   

felsőszoknya X X  

halenka  X  

kötény X  X 

kötött mellény (pruszlik)  X  

kötött kardigán (szvetter)  X  

kacabajka  X  

plüss/perzsakabát  X  

hajba való szalag   X 

menyasszonyi koszorú  X  

alsó főkötő X   

fölső főkötő  X  

fejkendő   X 

vállkendő   X 

nyakravaló kendő   X 

berliner   X 

harisnya   X 

harisnyatartó gumi   X 

csizma  X  

spanglis cipő, magasszárú cipő  X  

papucs  X  

szandál  X X 

nyakfodor X   

ékszerek   X 

zsebkendő X  X 
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2. sz. A nők öltözetének változása életkoronként 

 

Életkor Korosztály, szakaszhatár Viseletdarab 

0-8 hét csecsemő pólya 

pelenka 

kising 

kötött kardigán 

kötött főkötő 

8 hét – hat hónap kisded pelenka 

kising 

kötött kardigán 

kötött főkötő 

6 hónap – másfél év karonülő pelenka 

kising 

kötött kardigán 

kötött főkötő 

másfél – 6 év kislány zobony 

egész kötény 

harisnya 

kötött kardigán 

hajszalag 

papucs, magasszárú fűzős cipő 

6 – 12 év iskoláskorú lány zobony 

egész kötény 

harisnya 

kötött kardigán 

hajszalag 

papucs, magasszárú fűzős cipő 

fülbevaló 

12 év konfirmáció ingváll, pendely 

alsószoknya, felsőszoknya 

halenka, nyakfodor 

kötény, kirakott szalag 

harisnya, spanglis cipő 

fülbevaló 

12 – 20 év lány, nagylány ingváll, pendely, rity 

alsószoknya, felsőszoknya 

halenka, nyakfodor 

kötény, kirakott szalag 

harisnya, papucs 

bársonycipő, spanglis cipő, 

csizma, nyakravaló kendő 

díszzsebkendő, fülbevaló 

gyöngy, parázsköves gyűrű 
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Életkor Korosztály, szakaszhatár Viseletdarab 

16 – 20 év esküvő ingváll, pendely, rity 

alsószoknya, felsőszoknya 

halenka, nyakfodor 

kötény 

menyasszonyi koszorú 

harisnya, spanglis cipő 

díszzsebkendő 

fülbevaló, gyöngy 

parázsköves gyűrű, jegygyűrű 

20 – 25; 25 – 35 év menyecske; fiatalasszony ingváll, pendely, rity 

alsószoknya, felsőszoknya 

halenka, nyakfodor 

kötény, főkötő, kendő 

harisnya, papucs,  

spanglis cipő, csizma 

fülbevaló, gyöngy 

parázsköves gyűrű 

jegygyűrű 

plüss- vagy perzsakabát 

nyakravaló kendő, nagykendő 

40 – 50 év középkorú asszony ingváll, pendely 

alsószoknya, felsőszoknya 

halenka, nyakfodor 

kötény, főkötő, kendő 

harisnya, papucs 

spanglis cipő, csizma 

jegygyűrű 

kötött pruszlik, kötött szvetter 

plüss- vagy perzsakabát, 

bekecs, nyakravaló kendő 

nagykendő 

50 év fölött idős asszony ingváll, pendely 

alsószoknya, felsőszoknya 

halenka, kötény 

főkötő, kendő 

harisnya, papucs, csizma, 

jegygyűrű 

kötött pruszlik, kötött szvetter 

plüss- vagy perzsakabát 

bekecs, nyakravaló kendő 

nagykendő 

 halóruha ingváll, alsószoknya 

felsőszoknya, halenka 

kötény, főkötő, kendő 



306 

 

3. sz. A női öltözetdarabok viselésének korhatára 
Viseletdarab 0- 8 hét 8 hét-6 hónap 6 hónap-másfél 

év 

másfél év-6 év 6-12 év 12-19 év 20-25 év 25-35 év 40-50 év 50 év fölött 

pólya            

pelenka            

kising            

kötött kardigán            

kötött főkötő            

zobony            

pendely            

alsószoknya            

felsőszoknya            

egész kötény            

kötény            

ingváll            

gyolcspruszlik            

kieresztős halenka            

zámedlis halenka            

hlatkás halenka            

gyöngyöspárta            

sima főkötő            

kivarrott/kirakott 

főkötő 
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Viseletdarab 0- 8 hét 8 hét-6 hónap 6 hónap-másfél 

év 

másfél év-6 év 6-12 év 12-19 év 20-25 év 25-35 év 40-50 év 50 év fölött 

kendő            

nyakfodor            

rity             

díszzsebkendő            

harisnya            

papucs            

magasszárú fűzős cipő            

spanglis cipő            

csizma            

kötött pruszlik            

szvetter            

bekecs            

berliner nagykendő            

plüss-vagy 

perzsakabát 
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4. sz. Az öltözet változása az egyházi év ünnepei szerint* 
Fiatal lányok templomi öltözete 

 
Ünnep/ 

Előkészületi időszak 

Öltözék 

jellege 

Szoknya Halenka Kötény Felsőruházat Fejviselet Lábviselet Ékszer, kiegészítő 

öltözetdarabok 

Farsang cifra sárga kázsmér 

kék kázsmér 

zöld kázsmér 

bordó kázsmér 

fekete kázsmér 

sárga kázsmér 

kék kázsmér 

zöld kázsmér 

bordó kázsmér 

fekete kázsmér 

fehér organtin 

v.  

fehér granadír 

v. 

fekete selyem 

- fehér, kék, 

rózsaszín 

kirakott  

szalag 

fehér patentharisnya 

spanglis cipő 

fehér gyöngysor 

parázsköves gyűrű 

kalácsos fülbevaló 

 

fehér nyakfodor 

Nagyböjt 

(6 vasárnap) 

gyászos fekete selyem 

fekete sima szövet 

fekete bácskai 

sötétbarna szövet 

fekete selyem 

fekete szövet 

fekete bácskai 

sötétbarna v. fekete szövet 

fekete selyem 

v.  

fekete bácskai 

fekete berliner 

nagykendő 

v. 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete 

szalag 

fekete patentharisnya 

spanglis cipő 

- 

 

 

Nagypéntek gyászos fekete selyem 

fekete sima szövet 

fekete bácskai 

 

fekete selyem 

fekete szövet 

fekete bácskai 

fekete selyem 

v.  

fekete bácskai 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete 

szalag 

fekete patentharisnya 

spanglis cipő 

fehér gyöngysor 

parázsköves gyűrű 

kalácsos fülbevaló 

 

fehér nyakfodor 

Húsvét vasárnap gyászos fekete sima szövet fekete sima szövet fekete selyem 

 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete 

szalag 

fekete patentharisnya 

spanglis cipő 

fehér gyöngysor 

parázsköves gyűrű 

kalácsos fülbevaló 

 

fehér nyakfodor 

Húsvét hétfő cifra kék kivarrott szövet 

 

zöld kivarrott szövet 

 

bordó kivarrott szövet 

 

fekete kivarrott szövet 

 

kék kivarrott szövet v. 

fehér organtin, granadír 

zöld kivarrott szövet v. 

fehér organtin, granadír 

bordó kivarrott szövet v. 

fehér organtin, granadír 

fehér organtin, granadír 

fehér organtin 

v.  

fehér granadír 

v. 

fekete selyem 

- fehér, kék, 

rózsaszín 

kivarrott 

szalag 

fekete vagy fehér 

patentharisnya 

spanglis cipő 

fehér gyöngysor 

parázsköves gyűrű 

kalácsos fülbevaló 

 

fehér nyakfodor 

*A táblázat adatai az 1940-60 évek közötti időszakra vonatkoznak.
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Ünnep/ 

Előkészületi időszak 

Öltözék 

jellege 

Szoknya Halenka Kötény Felsőruházat Fejviselet Lábviselet Ékszer, kiegészítő 

öltözetdarabok 

Áldozócsütörtök félgyászos kék szövet 

zöld szövet 

fekete szövet  

fekete festő 

fekete szövet 

 

fekete selyem 

fekete festő 

- fekete vagy 

fehér szalag 

fekete patentharisnya 

spanglis cipő 

- 

Pünkösd fehér fehér organtin 

fehér granadír 

fehér moll 

fehér organtin 

fehér granadír 

fehér moll 

fehér organtin 

fehér granadír 

fehér moll 

- fehér 

kirakott 

szalag 

fehér patentharisnya 

spanglis cipő 

fehér , kék 

gyöngysor 

parázsköves gyűrű 

kalácsos fülbevaló 

 

A reformáció 

emléknapja 

félgyászos kék sima szövet 

zöld sima szövet 

barna sima szövet 

kék v. fekete festő 

kék v. fekete sima szövet 

zöld v. fekete sima szövet 

barna v. fekete sima szövet 

fekete  

 

 fekete berliner 

nagykendő 

 

fekete vagy 

fehér szalag 

fekete patentharisnya 

csizma 

- 

Mindenszentek gyászos fekete szövet 

(ha vasárnapra esett, 

akkor fekete sima 

bácskai) 

fekete szövet 

fekete sima bácskai 

fekete selyem 

fekete bácskai 

fekete berliner 

nagykendő 

 

fekete 

szalag 

fekete patentharisnya 

csizma 

- 

Advent (4 vasárnap) gyászos fekete sima szövet fekete sima szövet fekete selyem fekete berliner 

nagykendő 

v. 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete 

szalag 

fekete patentharisnya 

csizma 

- 

Karácsony első napja gyászos fekete bácskai fekete bácskai fekete bácskai fekete plüsskabát/  

fekete perzsakabát 

fekete 

szalag 

fekete patentharisnya 

csizma 

- 

Karácsony másnapja cifra kék, zöld, bordó, 

barna kivarrott szövet 

kék táblás szövet 

rózsaszín táblás szövet 

gálickék, püspöklila 

táblás szövet 

kék kivarrott szövet 

zöld kivarrott szövet 

bordó kivarrott szövet 

barna kivarrott szövet 

fekete sima szövet 

fekete sima szövet 

fekete szövet fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fehér, kék, 

rózsaszín 

kivarrott 

szalag 

fekete patentharisnya 

csizma 

fehér, kék 

gyöngysor 

parázsköves gyűrű 

kalácsos fülbevaló 
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Menyecskék, asszonyok templomi öltözete 

 
Ünnep/ 

Előkészületi 

időszak 

Öltözék 

jellege 

Szoknya Halenka Kötény Felsőruházat Fejviselet Lábviselet Ékszer, kiegészítő 

öltözetdarabok 

Farsang cifra sárga kázsmér 

kék kázsmér 

zöld kázsmér 

bordó kázsmér 

fekete kázsmér 

sárga kázsmér 

kék kázsmér 

zöld kázsmér 

bordó kázsmér 

fekete kázsmér 

fekete selyem - cifra kázsmér 

v. 

cifra bácskai  

v.  

maszatos selyem 

v.  

világos 

nyakrakendő 

fekete 

patentharisnya 

spanglis cipő 

kék gyöngysor vagy 

aranylánc 

jegygyűrű 

fülbevaló 

óra 

 

Nagyböjt 

(6 vasárnap) 

gyászos fekete selyem 

fekete sima szövet 

barna sima szövet 

fekete delin  

sötét, apró mintás delin 

fekete selyem 

fekete szövet 

fekete szövet  

fekete delin 

fekete delin 

fekete selyem 

v.  

fekete bácskai 

fekete berliner 

nagykendő 

v. 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete sima szövet 

v. 

fekete apró mintás 

szövet 

fekete 

patentharisnya 

csizma 

- 

Nagypéntek gyászos fekete sima szövet 

 

fekete sima szövet 

 

fekete selyem 

 

fekete berliner 

nagykendő 

v. 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete sima szövet 

v. 

fekete apró mintás 

szövet 

fekete 

patentharisnya 

csizma 

- 

Húsvét vasárnap gyászos fekete sima szövet 

fekete selyem 

fekete bácskai 

fekete sima szövet 

fekete selyem 

fekete bácskai 

fekete selyem 

 

fekete bácskai 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete szövet 

v. 

fekete bácskai  

v. 

fekete 

nyakrakendő 

fekete 

patentharisnya 

spanglis cipő 

- 

Húsvét hétfő cifra kék kivarrott szövet 

zöld kivarrott szövet 

bordó kivarrott szövet 

fekete kivarrott szövet 

 

kék kivarrott szövet  

zöld kivarrott szövet 

bordó kivarrott szövet  

fekete kivarrott szövet  

fekete selyem - színes plüss 

színes szövet 

fekete 

patentharisnya 

spanglis cipő 

kék gyöngysor vagy 

aranylánc 

jegygyűrű 

fülbevaló, óra 

 

Áldozócsütörtök félgyászos fekete szövet 

kék v. fekete festő 

fekete szövet 

 

fekete selyem 

fekete festő 

- fekete 

szövetkendő 

fekete  harisnya 

spanglis cipő 

gyűrű, fülbevaló, 

aranylánc 
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Ünnep/ 

Előkészületi 

időszak 

Öltözék 

jellege 

Szoknya Halenka Kötény Felsőruházat Fejviselet Lábviselet Ékszer, kiegészítő 

öltözetdarabok 

Pünkösd cifra sárga kázsmér 

kék kázsmér 

zöld kázsmér 

bordó kázsmér 

fekete kázsmér 

kék kivarrott szövet  

zöld kivarrott szövet 

bordó kivarrott szövet 

barna kivarrott szövet 

kék cifra bácskai 

barna cifra bácskai 

cifra delin 

sárga kázsmér v. fehér moll 

kék kázsmér v. fehér moll 

zöld kázsmér v. fehér moll 

bordó kázsmér v. fehér moll 

fekete kázsmér v. fehér moll 

kék kivarrott szövet  

zöld kivarrott szövet 

bordó kivarrott szövet 

barna kivarrott szövet 

kék cifra bácskai 

barna cifra bácskai 

 

fekete selyem 

 

- cifra bácskai 

kendő 

fekete 

patentharisnya 

spanglis cipő 

kék gyöngysor vagy 

aranylánc 

jegygyűrű 

fülbevaló, óra 

 

A reformáció 

emléknapja 

félgyászos szép új festőszoknya apró mintás sötét bársony 

v.  

fekete bársony 

v. 

apró mintás sötét selyemparget 

fekete festő fekete berliner 

nagykendő 

fekete szvetter 

 

fekete szövet fekete 

patentharisnya 

csizma 

- 

Mindenszentek gyászos fekete szövet 

apró mintás fekete delin 

apró mintás fekete szatyin 

(ha vasárnapra esett, 

akkor fekete sima 

bácskai) 

fekete szövet 

 

 

fekete sima bácskai 

fekete selyem 

 

 

fekete bácskai 

fekete berliner 

nagykendő.  

fekete szvetter 

 

fekete szövet fekete 

patentharisnya 

csizma 

- 

Advent (4 

vasárnap) 

félgyászos fekete sima szövet 

kék kivarrott szövet 

zöld kivarrott szövet 

barna kivarrott szövet 

fekete sima szövet 

kék kivarrott szövet 

zöld kivarrott szövet 

barna kivarrott szövet 

fekete selyem fekete berliner 

nagykendő 

v. 

fekete szvetter 

v. 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete körülkötős 

berliner 

fekete 

patentharisnya 

csizma 

- 
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Ünnep/ 

Előkészületi 

időszak 

Öltözék 

jellege 

Szoknya Halenka Kötény Felsőruházat Fejviselet Lábviselet Ékszer, kiegészítő 

öltözetdarabok 

Karácsony első 

napja 

gyászos fekete bácskai 

fekete selyem 

fekete sima szövet 

fekete bácskai 

fekete selyem 

fekete sima szövet  

fekete bácskai 

v. fekete 

selyem 

fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete bácskai fekete 

patentharisnya 

csizma 

- 

Karácsony 

másnapja 

cifra cifra bácskai 

kék kivarrott szövet 

zöld kivarrott szövet 

bordó kivarrott szövet 

barna kivarrott szövet 

cifra bácskai 

kék kivarrott szövet 

zöld kivarrott szövet 

bordó kivarrott szövet 

barna kivarrott szövet 

fekete szövet fekete plüsskabát 

v.  

fekete perzsakabát 

fekete vagy cifra 

bácskai 

fehér 

patentharisnya 

csizma 

kék gyöngysor vagy 

aranylánc 

jegygyűrű 

fülbevaló, óra 
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5. sz. Az életkor és a színek változásának összefüggése 

 

 

Korcsoportok Hétköznap Ünnep 

12–16 éves lányok fehér 

kék 

fehér 

fehér, rózsaszín szalag 

16–21 éves lányok fehér 

kék 

piros 

fehér 

fekete 

kék, zöld, fekete (cifra virágú 

bácskai) 

fehér, sárga, zöld (kázsmér) 

22–35 éves menyecske, fiatalasszony sötétkék 

zöld 

bordó 

barna 

mályva 

fekete 

kék, zöld, fekete (cifra virágú 

bácskai) 

sárga, zöld, fekete (kázsmér) 

arany és ezüst díszítésű főkötő 

fehér (nyakfodor) 

35–50 éves asszony sötétkék 

barna 

lila 

fekete 

sötétkék 

sötétzöld 

barna 

lila 

fekete 

fehér (nyakfodor) 

50 év fölötti idős asszony sötétkék 

barna 

fekete 

fekete 
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6. sz. A férfi viseletdarabok előállítása, beszerzése 

 

Viseletdarab Egyedi készítésű Gyári termék 

 házi készítésű specialista vagy 

iparos készítette 

 

zobony X   

vászon/ gyolcs bőgatya X   

vászon/ gyolcsing X   

melleskötény X   

lajbi (mellény)  X  

halena  X  

kalap  X  

kucsma X X  

posztónadrág  X  

vizitka (posztóujjas)  X  

priccses nadrág  X  

pantalló  X X 

bekecs X X  

suba  X  

szűr  X  

papucs  X  

csizma  X  

bakancs  X  

félcipő  X X 
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7. sz. A férfiak öltözetének változása életkoronként 

Életkor Korosztály, szakaszhatár Viseletdarab 

0-8 hét csecsemő pólya 

pelenka 

kising 

kötött kardigán 

kötött főkötő 

8 hét – 6 hónap kisded pelenka 

kising 

kötött kardigán 

kötött főkötő 

6 hónap – másfél év karonülő pelenka 

kising 

kötött kardigán 

kötött főkötő 

másfél – 6 év kisfiú zobony 

egész kötény 

harisnya 

kötött kardigán 

papucs, fűzős bakancs  

6 – 12 év iskoláskorú fiú  nadrág, ing, kabát,  

kötött mellény 

kötött kardigán 

papucs, fűzős bakancs, csizma 

12 év konfirmáció ing, mellény, posztónadrág, 

posztóujjas, csizma 

12 – 20 év legény ing, mellény, posztónadrág, 

posztóujjas, halena, csizma, 

kalap 

20–25 év esküvő ing, mellény, posztónadrág, 

posztóujjas, csizma, kalap, 

vőlegényvirág 

25 – 35 év újember  ing, mellény, posztónadrág, 

posztóujjas, halena, csizma, 

kalap, kucsma, bekecs, suba 

40 – 50 év középkorú férfi  ing, mellény, posztónadrág, 

posztóujjas, csizma, kalap, 

kucsma, bekecs, suba 

50 év fölött idős férfi  ing, mellény, posztónadrág, 

posztóujjas, csizma, kalap, 

kucsma, bekecs, suba 

 halóruha ing, posztónadrág, posztóujjas, 

kalap 
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8. sz. A férfi öltözetdarabok viselésének korhatára  
 

Viseletdarab 0- 8 hét 8 hét-6 hónap 6 hónap-másfél év másfél év-6 év 6-12 év 12-19 év 20-25 év 25-35 év 40-50 év 50 év fölött 

pólya           

pelenka            

kising           

kötött 

kardigán 
           

kötött főkötő           

zobony           

vászon/gyolcs 

bőgatya 
           

vászon/gyolcs 

ing 
           

melleskötény           

lajbi(mellény)            

halena (ujjas)            

kalap           

kucsma           

posztónadrág           

vizitka 

(posztóujjas) 
          

priccses 

nadrág 
          

pantalló           
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Viseletdarab 0- 8 hét 8 hét-6 hónap 6 hónap-másfél év másfél év-6 év 6-12 év 12-19 év 20-25 év 25-35 év 40-50 év 50 év fölött 

bekecs           

suba           

szűr           

papucs            

csizma           

bakancs            

félcipő           

 

 



9. sz. A viseleti darabokat készítő mesteremberek számának alakulása 
 

Mesterség Mesteremberek száma 

1815-ben
838 

Mesteremberek száma 

1877-ben
839 

Mesteremberek száma 

az 1949-ben 

ács - 22  

asztalos 3 8  

bognár 2 4  

bádogos - 1  

cserző-varga 2   

csizmadia 32 42 23 

cipész - 8 23 

esztergályos - 2  

festő - 2  

kádár - 2  

kalapos 1 4  

kötélverő - 3  

könyvkötő - 1  

kőmíves 1 4  

kovács 7 9  

kötéljártó 1   

lakatos 1 8  

mészáros - 3  

mézeskalácsos - 1  

pintér  3   

szabó 8 17  

szijjártó 1 2  

sütő - 2  

szűcs 18 8  

szűrszabó - 1 1 

tabakos - 2  

takács 43 45  

tímár 1 1  

üveges - 1  

facipő-készítő   1 (!) 

papucsos   3 

összesen 124 229  

 

                                                 
838

 Nn. 1989. 164–167. 
839

 Galgóczy Károly 1876–77. 276. 


