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1.Témaválasztás, a kutatás célja 

 

 

A disszertáció a kiskőrösi viselet kialakulását, a viseleti 

rendszer 20. századi történeti változásait, valamint jelen helyzetét és 

megőrzésének lehetőségeit mutatja be.  Utóbbi a dolgozat 

hangsúlyos része, hiszen ez az a legutolsó időszak, amikor élőben, 

használat közben megfigyelhető a hagyományos öltözködés. 

A Bács–Kiskun megye közepén fekvő Kiskőrös viseletének 

vizsgálata nem tartozik a magyar néprajztudomány kiemelt területei 

közé, a tudományos érdeklődés az alföldi öltözetek közül jobbára a 

Sárköz vagy Kalocsa és szállásai színpompás viseletére 

összpontosult. Ez a mellőzöttség, illetve a kiskőrösi öltözetről 

született leírások csekély száma indokolja a témaválasztást.   

A település és közvetlen környezete a kedvező természeti 

adottságoknak köszönhetően évezredek óta szinte folyamatosan 

lakott volt. A 17. században török fennhatóság alá került, a 

szélsőséges politikai helyzet miatt pusztává vált, lakói az északi 

vármegyékbe vagy a közeli mezővárosok – Halas, Kecskemét – 

védelmébe húzódtak. A jórészt lakatlan területre a földbirtokos 

Wattay család telepített szlovák és magyar ajkú családokat a 

nyelvhatárról 1718-ban, akik – bár nem egy vármegyéből érkeztek – 

új helyükön megkapaszkodva egységes életmódot alakítottak ki. 



 

Kultúrájukat az ezt követő időszakban az asszimilációra és a 

különállás megőrzésére irányuló törekvések kettőssége alakította, 

utóbbiban fontos elem volt az evangélikus vallásukból és szlovák 

származásukból fakadó közösségteremtő öntudat.   

A telepesek korabeli öltözködésére megfelelő írott forrás és 

levéltári kutatás hiányában csak következtetni tudunk: egyszerű, 

funkcionális vászonruháik kenderből, téli ruházatuk gyapjúból és 

bőrből készült csekély díszítéssel. A ma is látható öltözetforma a 19. 

század folyamán helyben, a környező települések viseletváltozási 

folyamataival egy irányba haladva alakult ki. Hátterét a földrajzi 

közelség, valamint a gazdasági és társadalmi kapcsolatok adták. 

Ebből adódóan tárgyunkat nem szlovák, hanem kiskőrösi viseletként, 

alföldi viselettípusként határozhatjuk meg, amely belesimulva az 

európai öltözködéstörténetbe hasonló utat járt be, mint a többi 

magyar viseletcsoport.   

A kutatás célja az volt, hogy pontos képet kapjunk a 

viseletváltozás irányáról és mértékéről, különös figyelmet szentelve 

a polgárosodás, a városiasodás és a modernizáció hatásainak; 

történeti szemlélettel bemutassuk az egyes öltözetdarabok korábbi és 

jelenkori formáját, alapanyagát, elkészítését, használati szabályait. A 

nemek szerinti öltözet-típusokat elkülönítve jellemeztük az egyes 

korosztályok viseletét, a színek szerepét, a viselet jelfunkcióját és 

esztétikumát, az öltözködés és a test technikájának kapcsolatát. 

Külön fejezet foglalkozik a ruhadarabok készítésével, beszerzésével, 

értékével, tárolásával, tisztításával, valamint a paraszti tisztálkodás 

rendjével. 

 

 

2.A kutatás módszerei, forrásai 

 

 

A vizsgált időszak a 18. századi jellemzőket megemlítve a 19. 

század elejétől a 20. század végéig tart, nem zárul le az 1960-as évek 

kivetkőzési hullámával. Akkor ugyan tömegesen váltak meg a 

hagyományos ruházattól Kiskőrösön, ám napjainkban, a 21. század 

elején is van mód arra, hogy az idős korosztály körében még élőben 

megfigyelhessük a népviseletet, az ahhoz fűződő érzelmi attitűdöt, a 

megtartás okait, módjait.  

A jelen állapotot és az emlékezettel még elérhető formákat a 

recens adatok alapján írtuk le. A csaknem negyven adatközlővel 

Kiskőrösön és régi szállásain – Erdőtelek, Felsőcebe, Kaskantyú – 

Kalocsán és Kecelen készített, többórányi, diktafonra rögzített, 

irányított interjú, valamint digitális fényképek, videofelvételek 

képezik a leírás és az elemzés alapját.  



 

A Kiskőrösi Szlovákok Szervezete vagy a helyi Szlovák 

Tájház rendezvényei megfigyelőként és részvevőként egyaránt 

fontos adatokkal szolgáltak. Főként a viselet identitásőrző- és 

kinyilvánító szerepéhez nyújtottak értékes információt. 

Egy-egy öltözetdarab történeti jelentőségét, változási irányát, 

más viseletekkel való hasonlóságát, vagy éppen eltérését a 

szakirodalom alapján tudtuk meghatározni. Ez volt a módszer akkor 

is, amikor a kiskőrösit elhelyeztük az újkori alföldi viseletek – Kecel 

és Kalocsa – között. Megkülönböztetett figyelmet szenteltünk a 

magyarországi szlovák települések öltözködési kultúrájával 

foglalkozó tanulmányoknak, illetve a helyi könyvtár és a Magyar 

Néprajzi Múzeum adattárában fellelhető kéziratoknak, leírásoknak, 

jegyzékeknek. 

Mivel az öltözködéssel kapcsolatosan jórészt elszórt és 

közvetett adatokat tartalmaznak, a kutatás során kevéssé tudtunk 

támaszkodni a levéltári forrásokra.  

A korabeli – sok esetben még üvegnegatívra – rögzített fotók 

azonban hű tanúi az ünnepi viselet változásának. A Magyar Néprajzi 

Múzeum, a Szlovák Tájház, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, a 

Petőfi Sándor Városi Könyvtár fotótárában található, valamint az 

adatközlőktől kapott, és amatőr fényképészek által készített 

fotóanyag kiemelkedően fontos forráscsoport. Az értekezés 

mellékletében 111 db szerepel, de az elemzés során ennél jóval több, 

összesen 1637 db képet használtunk föl. A bemutatott fotók értékét 

az is növeli, hogy legnagyobb részük magántulajdonban van, így a 

néprajzi kutatás számára eddig ismeretlen forráscsoport volt.   

 

 

3.A vizsgálat eredményei 

3.a A dolgozat szerkezete 

 

 

Az értekezés bevezetőjét a Kiskőrös történetével és a 

szlovákság betelepítésével foglalkozó alfejezetek követik. 

Szükségesnek tartottuk röviden összefoglalni a betelepült, 

többségében szlovák ajkú, valamint a visszaköltöző magyar lakosság 

kultúrájának, nyelvének egymáshoz való viszonyának időbeni 

alakulását. E folyamat során a vegyes lakosság először 

elszlovákosodott, majd az 1880–90-es évekre kétnyelvűvé vált, 

végül az 1950-es években a magyar nyelv dominanciája érvényesült. 

Napjainkban a szlovák nyelv ismerete drasztikusan lecsökkent. Akik 

beszélik, azok a 70 év fölötti generáció asszonyai, valamint a 

hagyományőrző csoportok tagjai. A gyermekek, a fiatal felnőttek és 

a középkorú korosztály között elenyésző a szlovák nyelv ismerete. 



 

A dolgozat első részében található a női és a férfi viseleti 

darabok leírása-elemzése alsó- és felsőruházat, lábbelik és téli viselet 

szerint csoportosítva, különválasztva a női és a férfi 

öltözetdarabokat. Itt kapott helyet az olyan kiegészítők bemutatása 

is, mint a nyakfodor, a keszkenő, a farpárna, az ékszer vagy a táska. 

A haj- és fejviselet bemutatásával külön fejezet foglalkozik. A 

változások megrajzolása egyaránt tagolódik időben, nemek és 

korosztályok szerint; kitér a főkötők és a menyasszonyi koszorú 

készítésének, díszítésének módjára, és egy-egy híres specialistát is 

bemutat.    

Külön rész tárgyalja a ruházat és a viselő kapcsolatát. 

Bemutatja a ruhadarabok felöltésének módját, az öltözettel kifejezett 

esztétikai tartalmakat, valamint azt, hogy a viseletben járó egyén 

számára mennyire lehetséges egyéni ízlésének kinyilvánítása a 

hagyomány adta kereteken belül.  

A dolgozat végén összevetjük a kiskőrösit a szomszédos Kecel 

és Kalocsa viseletével. Tesszük ezt azért, hogy bemutassuk: a 

kiskőrösi viselet a környező települések öltözködési szokásaihoz 

hasonlóan fejlődött, a hasonló vagy azonos alapanyagok, formák, 

díszítési eljárások és elnevezések mind alátámasztják azt a 

vélekedés, miszerint a kiskőrösire nem mint szlovák, hanem mint 

alföldi viselettípusra kell tekintenünk. 

A gyűjtés több olyan résztémát érintett (pl. a kivetkőzés 

társadalmi háttere), melyeket terjedelmi korlátok miatt nem volt 

lehetőségünk bővebben kifejteni. Ezekkel kapcsolatban további 

kutatásokat és közzétételt tartunk szükségesnek.  

A munka kiemelt forrástípusa a fotó. A dolgozatba bekerült 

több, mint száz darab csupán elenyésző része a másfélezernél is több 

gyűjtött képnek.   Terveink között szerepel egy kiterjedt, tematikus 

fotógyűjtés, valamint annak digitális feldolgozása és egy kereshető 

adatbázis létrehozása. 

A dolgozat megírásához nem kapcsolódott levéltári kutatás. 

Ennek pótlása, valamint forrásközlése szintén egy későbbi feladat 

lesz.  

 

3.b A vizsgálat eredményei 

 

A kiskőrösi viseletről eddig kevés, és jórészt kéziratos, így 

nehezen hozzáférhető tanulmány született, amelyek többsége leíró, 

adatrögzítő és nem elemző jellegű. A felhasznált írások a kiskőrösit 

egyértelműen szlováknak tartják (ez alól kivételt képez Flórián 

Mária A „kiskőrösi gúnya” című tanulmánya) pedig az az Európa- 

és Magyarország-szerte ható viseletváltozási folyamatokkal 

párhuzamosan, a környező települések hasonló gazdasági hátterű és 



 

életmódot folytató lakosságáéval együtt alakult ki. Éppen ezért a 

helyhez kötöttségét kell hangsúlyoznunk az etnikai vagy vallási 

háttérrel szemben. Ezek alapján a kiskőrösi szlovák viselet 

megjelölés helyett pontosabb a kiskőrösi viselet terminus használata. 

A kutatás további eredménye, hogy a témát többféle 

megközelítésben tárgyalja: látjuk az öltözetrendszer évszázadokon 

átívelő időbeli változását, ugyanakkor látjuk a nemek szerinti, a 

korosztályonkénti, valamint az alkalom szerinti tagolódását is. 

A kiskőrösi viselet változási folyamatainak bemutatása hat 

korszak elkülönítésével történt. Ezek megvonása mindig egy 

nagyobb, jól látható viseletmódosuláshoz, új forma vagy új 

alapanyag megjelenéséhez köthető. Ugyanakkor fontos kiemelni, 

hogy – mivel folyamatról van szó – a cezúrák nem élesek, közöttük 

hosszabb átmeneti időszak található, amikor a régi és az új forma 

egyszerre van jelen.  Utóbbi összefüggésben van a viselő 

életkorával, valamint anyagi helyzetével és a közösség 

társadalmában elfoglalt helyével. A visszaemlékezések és a fotók 

alapján megállapítható, hogy az I. világháború időszakában még 

nagymértékben viselt fehér vászonruházat a helyi parasztság anyagi 

színvonalának növekedésével, az olcsóbb gyári termékek 

beépülésével egyre díszesebbé, színesebbé vált, az új stílusú paraszt-

polgári öltözet a 1930-as évekre elérte legkidolgozottabb alakját, 

jelzőrendszerét.  Az 1950–60-as évek a viselet elhagyásának – szűk 

réteg esetén – megtartásának időszaka, amikor még mindig képes 

volt változni, új alapanyagokkal bővülni, új ruhadarabokat magába 

fogadni. A 20. század utolsó évtizedei és a 20–21. század fordulója a 

kiskőrösi viselet meglétének utolsó időszaka. Ekkorra drasztikusan 

lecsökken a hagyományos ruházatban járók száma, ugyanakkor a 

hagyományőrző csoportoknak köszönhetően fölértékelődnek a még 

megmaradt eredeti darabok. Mindezek ellenére a fellépéseken viselt 

öltözeteket inkább fellépő ruhaként, színpadi ruhaként, egyfajta 

jelmezként határozhatjuk meg. 

A viselet mint jelzőrendszer alkalmas arra, hogy 

megkülönböztessen korosztályokat, bemutassa az egyén életében 

bekövetkező társadalmi változásokat, valamint elkülönítsen egy-egy 

alkalomra felvett öltözet-együtteseket. Ezek alapján a dolgozat külön 

foglalkozik a csecsemők, a kisgyermekek, a leányok és legények, a 

menyecskék, a középkorú és az idős asszonyok, valamint a férfiak 

öltözködési szokásaival. A leírás az 1930–40-es évekre vonatkozik, 

hiszen a viseleti rendszer akkor volt a legteljesebb. Bemutatja, hogy 

melyek azok a megkülönböztető elemek, amelyek a konfirmáció, a 

jegyesség, az esküvő vagy éppen egy haláleset alkalmával kiemelik 

a viselőt. A nagyünneplő, a félünneplő, az otthonra és a munkába 

való öltözetek alapanyagukkal, díszítményükkel, valamint a 



 

színükkel különíthetők el. Hogy az egyes alkalmakra 

korosztályonként milyen megjelenés illett, azt a viselet íratlan 

szabályai befolyásolták, az egyén a szocializáció során sajátította el, 

a kontrollt minden esetben az idősebb generáció gyakorolta. A 

templomi nagyünneplők egyházi alkalmak szerinti változásával 

külön táblázatok foglalkoznak. 

A viseleti darabok színe és díszítettsége szintén jelzésértékű. A 

dolgozat törekszik arra, hogy bemutassa az egyes korosztályokra 

jellemző ruhaszín-használatot, a színek európai kultúrtörténetét, 

valamint a Kiskőrösön használt, a köznapitól eltérő 

színelnevezéseket. 

A ruházat tisztítása és gondozása, valamint a paraszti higiénia 

változásának bemutatása külön fejezetet igényelt. A kutatásból 

kitűnt, hogy a századfordulón születettek tisztálkodási szokásait az 

egyszerűség, a lehető legkevesebb víz, eszköz és szer felhasználása 

jellemezte; a test tisztán tartása csak olyan mértékben volt fontos, 

amennyire a viselet épségét szolgálta. A két világháború között 

bővültek a tisztálkodások alkalmai, a felhasznált szerek és eszközök 

száma is növekedett, míg az 1960–70-es évektől egyfajta polgári 

tisztálkodási szokásmodell figyelhető meg. Eleinte a módos 

iparoscsaládok és az értelmiség használta naponta a fürdőszobákat és 

egyre nagyobb arányban a szépítő- és kendőző szereket. A 

parasztcsaládoknak 10–15 évre volt szükségük ahhoz, hogy az 1980-

as évektől fogva robbanásszerűen megnőjön a fürdőszobák száma a 

háztartásokban, a tisztálkodási szerek státuszszimbólum és dekoráció 

helyett valóban használatba kerüljenek.   

A ruhadarabok tárolásának módja, valamint a bútorzat szintén 

sokat változott a 20. század folyamán.  A tárolóbútorokon kívüli 

elhelyezéstől így eljutunk a ládák, a háromfiókos sublótok, majd a 

szekrények használatáig. Bármibe is kerültek azonban a nagy értéket 

képviselő ünneplő, félünneplő ruhadarabok, a hajtogatás pontossága, 

a gondos elhelyezés, a bútoron belül megvalósított rend minden 

időszakban kiemelkedően fontos. 

A viseletdarabok különböző módon kerülhetnek be egy 

ruhatárba. Megkülönböztethetünk a kelengyével kapott darabokat, 

elkészíthetik maguk a viselők, megrendelhetik specialistáktól vagy 

iparosoktól. Megvásárolhatják a helyi boltokban vagy a piacon, 

illetve elutazhatnak érte távoli települések vásáraira. A dolgozat kitér 

a használt ruhák kérdéskörére is mint érdekes témára, hiszen 

összefüggésben a kivetkőzés folyamatával az 1960-as évektől 

jelentőssé válik a levetett ruhák eladása akár viseletcsoporton kívül 

is.  

Az adatközlőktől szerepeltetett rövid személyes idézetek a 

hagyomány szabályozórendszere mögötti emberi sorsokat tárják 



 

elénk. Ilyen típusú forrásközlés a témánkról tudomásunk szerint 

eddig nem jelent meg. A jelenünkben rögzített, a viselethez vagy 

annak elhagyásához fűződő attitűd vizsgálata szintén újdonság a 

kiskőrösi viselettel kapcsolatban. Az idős férfiak véleménye szintén 

sok tanulságul szolgál, és más megvilágításba helyezi a 

hagyományos öltözködést. 
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