AZ A J A K I

NÉPVISELET

BEVEZETÉS

Tanulmányomban a Szabolcs-Szatmár megyei Ajak község népvise
letét fogom leírni.
Ez a viselet már a néprajz megyénken kívül élő barátai előtt sem lehet
egészen ismeretlen: Az 1939. évben már foglalkoztam vele egy rövid n é p 
rajzi cikkemben. A cikknek ugyancsak „Az ajaki népviselet" volt a címe. 1
Ez az ismertetés még egészen vázlatos volt. Megjelentetési körül
ményei úgy alakultak, hogy a viselet kimerítő leírását nem tudtam benne
adni.
Az ajaki viseletről rajtam kívül eddig senki sem írt, pedig „Szabolcs
vármegye monográfiájában" az élő, nevezetesebb szabolcsi viseletekkel
foglalkoztak. 2
Tanulmányom anyagát négy részre osztom. Az első részben Ajak köz
ség vázlatos ismertetését adom. A másodikban az ajaki élő népviseletről
írok. A harmadikban az ajaki viselet történetéről. A negyedikben pedig az
ajaki viselet kezdeteiről. 3
I. A J A K K Ö Z S É G V Á Z L A T O S

ISMERTETÉSE

Ajak község Szabolcs-Szatmár megye északi részében, Kisvárda,
Anarcs, Gyulaháza, Nyírtas, Pátroha és Rétközberencs községek szomszéd
ságában fekszik. Területe 4301 kataszteri hold.
A község neve magyar. Annak egy 1424. évből idézett helyneve, — az
„Ayakastho" (Ajakas-tó) — szerint egy nagy halászépítmény közelében
kellett felépülnie. A halászépítménynek az e tájon valaha szokásban volt
„vésznek" kellett lennie. Ezeket pedig köztudomásúlag egy-egy tónak az
összeszűkülő helyére, esetleg a kifolyására készítgették. Szó sem lehet ar
ról, hogy egy építménnyel ellátott tóösszeszűkülés vagy kifolyás ki nem
válthatta volna egy településnek, — a szóban levő Ajaknak — a nevét. 4
1
Vármegyei szociográfiák. Szabolcs vármegye. Szerkesztette Dienes István. Bu
dapest, 1939. év 234—237. lapok.
2
Kálnay László: Szabolcs vármegye népe: Magyarország vármegyéi és városai.
Szabolcs vármegye című kötet. Budapest 1900, 160—182. lapok.
3
Jelen tanulmányoimat voltaképpen az 1954. évben írtam meg, s adtam be a
Magyar Tudományos Akadémia élő népviseleti pályázatára. Ott II. díjjal jutalmazták,
de kiadására mindmáig nem került sor. Azóta néhány helyen változtattam rajta.
4
Szamota István—Zolnai Gyula, Magyar oklevél szótár. Budapest, 1902—1906,
10. hasáb: 1424: Ad quendam lacum Ayakastho vocatum.) A leleszi Konvent Levéltára.
Metales Szabolcs, 36.)
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A község helynevei magyarok. Eszerint a község első telepes lakosai
nak magyaroknak kellett lenniök.
1702-ben csak református, tehát kétségtelen magyar lelkész volt a
községben. 5 1744-ben már volt egy ,,orosz mester" (tanító) is. Ennek
Volentér Sándor volt a neve. S a mester hittestvérének írtak egy Nagy
Ferenc nevű jobbágyot. Velük együtt említették Kerékgyártó Jánosnak
és Vak Jánosnak a nevét is. 6 Tehát a magyartól nem idegen neveket.
Sajátságos, hogy Bél Mátyás néhány évvel az utóbb említett év előtt,
az 1736. évben azt írta Ajak községről, hogy rutének voltak a lakosai. Az
1702. évi adat figyelembevételével, valamint a református egyházra vo
natkozó XVIII. századbeli más adatok alapján, semmi esetre sem lehet
adatát úgy tekintenünk, hogy a községben csak rutének laktak volna.
Legfeljebb csak úgy, hogy a község jobbágylakosai (colonusai) voltak
rutének. Ha pedig az orosz mesterre és hittestvéreire vonatkozó adatot is
figyelembe vesszük, már bizonyosnak lehet mondanunk azt is, hogy e
,.rutének" m á r magyarosodó vagy éppen magyar nemzetiségű orosz (gö
rög katolikus) vallású emberek voltak. 7
Az egri római katolikus egyházmegye „Schematismusa" szerint egyéb
ként a XVIII. század végén már római katolikusok is voltak a községben.
(Bizonyára az ez idő tájban betelepítettek.) S részükre az 1789. évben
parochiát létesítettek. 8
A hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye „Schematismusa" szerint
csak az 1809. év óta vezetik a görög katolikus egyházközség anyakönyvét. 9
Ami aligha jelenti azt, hogy az egyházközséget pontosan ekkor hozták
volna létre.
A „Regnicolaris conscriptio" szerint 1828-ban mindössze 75 „contribuens" (adózó) volt a községben. 10
Fényes Elek szerint az 1851. évben 1360 volt ott a lakosok száma. E b 
ből 858 volt a római katolikusoké, 360 a görög katolikusoké, 127 a reformá
tusoké és 15 a zsidóké. 11
Egy 1863. évi statisztikai összeírás szerint Ajakon magyar volt a „diva
tozó nyelv". 1 2
Az 1880. évi népszámlálás adatai szerint a község 1295 lakosából 1278
volt magyar, 1 német, 6 tót és 10 rutén. 1900-ban az 1876-ból 1875 m a 
gyar és 1 tót. 1910-ben a 2239-ből 2192 magyar, 15 német, 6 tót. 1920-ban
a 2360-ból 2352 magyar, 1 német, 6 tót és 1 rutén. 1 3 1948-ból már csak a
5
Nyíregyházi Állami Levéltár. Régi Szabolcs megyei levéltári anyag. 1702. évi
jegyzőkönyv: Proth. 17, Fol. 147.
u
Nyíregyházi Állami Levéltár. Régi szabolcsi levéltári anyag. Fasc. 45, Act.
No 445.
7
Nyíregyházi Állami Levéltár. Bél Mátyás latin nyelvű leírásából. A levéltár ezt
az iratot külön jelzés nélkül kezeli.
8
Schematismus Cleri Archi-Dioecesis Agriensis ad Annum Jesu Christi 1933.
Eger, 1933, 98.
9
Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Graeci Rit. Cath. Hajdudorogiensis
ad Annum Domini 1918. Nyíregyháza 1918, 87.
10
A nyíregyházi Állami Levéltár külön kezelésben levő irata.
11
Könyve címe: Magyarország geographiai szótára, I. Pest, 1851. 15.
12
Magyarország helynévtára. 1863, 120.
13
Lassúk a megfelelő évi Statisztikai közleményeket.
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lakosság puszta számáról van tudomásom. Ez 3314 volt. Ugyanezt mond
hatom az 1960. évről, amikor 3938 volt a lakosok száma. 14
Az ajakiak túlnyomó többsége földműveléssel foglalkozott, s azzal
foglalkozik ma is.
Erre azonban a község területe nem mindig volt teljes egészében al
kalmas. 4301 kat. holdnyi területéből a vízmentesítés előtti időkben 2100
hold vizes volt.
Ez a nagy vizes térség a Tisza ősi árterülete volt.
Az ártér túlnyomó része a község belterülete körül terült el.
Bár hosszú idő telt el a vízmentesítés óta, a lakosok még most is be
szélnek a vizes időbeli élet nyomorúságáról.
— „Valaha" csak a hegyek (dombok) kisebb részét szántották-vetették: Mert azok nagyobb része erdős, bokros volt.
— A tagosítás előtti időkben (ami az 1860-as években ment végbe),
a szarvasmarha még úszóban járt egyik hegyről a másikra. Az ezek közt
levő vizes hajlatot „szabad talajnak" mondták. Amíg a földesurak egy tagba
nem vágatták a földeket, mindenki szabadon használhatta azokat a szabad
talajokat. A „fiúcselédek" zsombékról zsombékra hágva, „lébuc", meg
kacsatojást szedtek róluk. A vízben termett nádat fűtőnek vágták az em
berek. De vágták házfedésre és eladásra is. A vizüket, magát halászták is.
A vízszéli „zamáncos" (pocsolyás) helyeket marhával legeltették. Az álla
tokból pénzeltek. Fuvarból is került valami. Persze kis mértékben a földet
is művelték. Tagadhatatlanul nehezen éltek.
— A vízmentesítés utáni időkben (ami a századfordulón esett java
részben) jobbult a helyzet. A vizes részek nagyon jó termőföldekké váltak.
Ezeket többnyire kapásokkal (tengerivel, „krompéval", répával) vetegették.
— A gabonát (ami inkább a fentesebb földeken termett) nyolc év
tizeddel ezelőtt még sarlóval vágosgatták. Sok munkáskéz kellett hozzá.
Zemplénből is lejártak az aratásra. Azok tótok (szlovákok) voltak. Két
idegenben lakó uraság sokat visszatartott közülük. Letelepítette őket a
birtokán. (Czóbel és Huszár volt a két földesúr neve.) Dohányosok is jöttek.
Azok már másokhoz is „elszegődtek"! Nagyobb részük Hevesből jött. És
ezek már mind magyarok voltak.
— Amikor az aratással a kaszára tértek át, m á r nem jutott m i n d e n 
kinek aratás a községben. így sokan Kisvárdán kerestek és találtak munkát.
Különösen el lehet ezt mondani a nőkről. Ezek többsége a „dohánymaga
zinba" (dohányraktárba) járt munkára. 1 5
Az 1828. évi „Regnicolaris conscriptio" szerint Ajakon, a jobbágyok
kezén még mindössze 160 pozsonyi mérő szántó és 60 kaszaalja rét volt. 16
Fényes Elek szerint az 1851. évben összesen 12 első osztályú egész
telkük volt az ajaki volt jobbágyoknak. Tehát a jobbágyfelszabadítás révén
ennyi területnek lettek teljes jogú tulajdonosaivá. 17
14

Lássuk a Központi Statisztikai Hivatal Szabolcs-Szatmár megyei Igazgatósága
Szabolcs-Szatmár megyére vonatkozó fontosabb statisztikai adatai közt. Nyíregyháza
1961, 28.
15
özvegy Szakszón Balázsné és M. Kovács Lajosné visszaemlékezései alapján. —
Előbbi jelenleg 90 éves. Utóbbi már nem él. Kikérdezése alkalmával (1954), 70
éves volt.
16
L. a 10. számú jegyzetet.
17
L. a 11. számú jegyzetet.
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Az 1935. évben azonban már 3173 kat. hold volt a 100 kat. holdon aluli
kisbirtokosok kezén, ami 571 birtokos közt oszlott meg. Ugyanakkor 1133
kat. hold volt 6 birtokos kezén. 18
Az 1945. évi nagy földreform során a földhöz juttatottak száma 230
volt. 19
Egy 1961. évi kimutatás szerint a községben 1077 család lakott. Ezek
közül a családfők állapotát tekintve volt 615 kis- és középparaszt, 122
agrárproletár, 310 ipari munkás, 12 önálló iparos és kereskedő, 10 értel
miségi és 8 „egyéb". 2 0
Ugyanezen évben megalakult a község területén a Búzakalász Termelő
szövetkezet. Ebbe, földdel belépett 891 tag, földnélküli 30 tag. S ezzel a
község termelőszövetkezeti község lett. 21
Az ajaki parasztlakosság, amíg egyéni birtokos volt, a pénzfeleslegét
általában a földbe fektette. Amit erre a célra f,el nem tudott használni,
természetesen másfelé költötte el.
Ajakon egyébként a rokonházasság volt szokásban. Ritka eset volt, ha
tősgyökeres ajaki nő másfelé ment férjhez. Eladó föld kevesebb volt Aja
kon, mint Szabolcs-Szatmár megye más községeiben. Az ajaki paraszt
tehát, mint pompakedvelő, elsősorban a maga és családja ruháira költötte
a felesleges pénzét. Így alakult ki Ajakon egy messzeföldön híres, színes
népi viselet.
II. AZ A J A K I

ÉLŐ

VISELET

Egy község élő viseletét sokféle szempontból lehet vizsgálni, éspedig
lehet a község lakosainak a nem szerinti megoszlása, ízlése, kora, családi
állapota, alkalma, módja (vagyoni állapota), időhöz való igazodása, meg
szokása (viselethez való ragaszkodása) szempontjából.
Egy általános viseletvizsgálatnál a felsorolt szempontok közül az első
helyen említett szempontnak, a lakosok nem szerinti megoszlásának kell
legnagyobb jelentőséget tulajdonítanunk. Ezt kell tárgyalási alapnak ven
nünk. Ez ugyanis legkevésbé bonyolult. (Benne a viseletnek csupán két
részre való oszlásával kell számot vetnünk.) E mellett leghatározottabb is.
Es a többi szempont, vele egytől egyig összekapcsolható. Szinte attól fel
tételezettnek lehet ezeket mondani.
Az ajaki községbeli élő viseletnél a két nem (női és férfi nem) viseletét
külön-külön tárgyalom. Még akkor is azt teszem, ha a nőknél és a férfiak
nál egyugyanazon tárgyakkal és viseleti szabályokkal lenne dolgom.
A viseletleírást pedig a női viselet leírásával kezdem. A kétféle (női és
férfi) viselet között ugyanis a női a különösebb. Az a feltűnőbb. Az a
szemrevalóbb. Olyannyira az, hogy ha az ajaki viseletről Szabolcsban,
Szatmárban közönségesen szó esik, az mindig csak a női viselettel kapcso
latban történik.
18
Magyarország földbirtok viszonyai az 1935. évben. Budapest, 1936, 458—459.
" Vertse K. Andor, Szabolcs vármegye és Nyíregyháza megyei város címtára.
Nyíregyháza 1948, 129.
20
Szabolcs-Szatmár megyei Tanács V. B. Mezőgazdasági Osztálya. Terv és Pénz
ügyi Csoport: Termelőszövetkezeti mozgalmi jelentés.
21
Adatközlőim: Mindenek előtt hivatkozom itt Rózenfeld Rózára és M. Kovács
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1. A Z A J A K I

ÉLÖ NÖI

VISELET

Ezt a viseletet csak a község lakosai ismerik teljesen. Az ajaki lányok
és asszonyok n e m is nagyon törik magukat az után, hogy nagyobb körben
megismertessék. Ha a községből kimozdulnak, ritka kivételektől eltekintve,
csak a „kapkodó" (szomszédoló) ruhájukat hordják. Nem szeretik, ha ide
genben megcsodá]ják őket. így persze a szomszéd községbeliek is alig t u d 
nak többet mondani róluk annál, hogy cifrák és bő szoknyásak. A megye
székhelyén, Nyíregyházán sincsenek azzal másképpen. Próbaképpen meg
kérdeztem róluk egy kiváló nyíregyházi pedagógust. (A pedagógusok
ugyanis a Szabolcs-Szatmár megyei értelmiségnek szinte egyetlen n é p 
rajzi érdeklődésű rétegét alkotják.) Első pillanatokban úgy látszott, hogy
különös szerencsém lesz vele. Azzal kezdte, hogy fiatal tanító korában
pályázott egy ajaki római katolikus tanítói állásra. Egy vasárnap kis is
ment a községbe, hogy a tanítóválasztó presbitereknek (egyháztanácsno
koknak) bemutatkozzék. A bemutatkozást megunta. Abbahagyta a kilincselést. A presbiter járás során persze „ünnepi r u h á b a " öltözött lányokat
és asszonyokat is látott. Ö sem tudott azonban többet mondani róluk annál,
hogy nagyon cifrák (!) és sokszoknyásak (!) voltak.
Az ajaki nők viseletét tehát nem elég látni. Sőt nem elég Ajak köz
ségben magában látni. A viseletnek tüzetesen utána kell kérdezni. És ha
lehet, a kapott feleleteket ellen kell őrizni. A ruhadarabok vizsgálatával is.
Esetleg fényk~epek tanulmányozása révén is. Az utóbbi esetben még külön
utána kell kérdezni a fényképezés körülményeinek. Nehogy a fényképe
zés „mesterei" tarka-barkaságra való törekvésükben vagy a fényképezőgép
elé álló nők különleges testi adottságuk eltakarására való igyekezetükben
megtévesszenek bennünket.
így fogunk csak rájönni, hogy az ajaki női viselet tarka-barka ugyan,
de nem rendszertelen. S így fogunk arra is rájönni, hogy a viselet rend
szeres ugyan, de nem egyöntetű.
Az egyöntetűség legfőbb akadálya a nők ízlésbeli különbsége. Mert
az ízlés tekintetében a legszembetűnőbben megoszlik az ajaki nők vise
lete. Tudniillik két részre oszlik. De nem egyenlő két részre. A nagyobbik
az „ajakis" — az ajaki nők többsége által befogadott, magáénak mondott —
rész. A kisebbik, az „idegenes" — az ajaki nők többsége által be nem fo
gadott, magáénak nem tekintett — rész.
Lajosné, Lizák Molnár Máriára. Az elsővel már 1939-ben megtárgyaltam az ajaki vi
selet akkor fointosabb adatait. A második helyen említett M. Kovács Lajosnéval már
csak az 1954. évben találkoztam. De ez a találkozás döntő jelentőségű volt. Ö tájékoz
tatott ugyanit engem a ráncosujjas nevű ruha létrejötte körülményeiről. És ő adta
kezembe azt a fényképet, amely a ráncosujjast megelőző lakatos ujjas nevű viseletnek
a fiataloknál (éspedig -mindkét nembeli fiataloknál) használatos darabjait bemutatja
(XVIII. tábla). További adatközlőim voltak rajtuk kívül az 1954. évben: Gerzsenyi Istvánné (24 éves), Hajdú Jánosné (64 éves), Kovács Jánosné (65 éves), idős Nh. Kovács
Jánosné (60 éves), Kovács Istvánné Gomba Erzsébet (50 éves), Lizák Mária (54 éves),
Takács Balázsné Kupecz Erzsébet (62 éves), D. Takács Józsefné (63 éves), Tóth József
(67 éves), idős Torma István (47 éves), idős Torma Istvánné N. Kovács Mária (45 éves),
Torma Margit (István leánya, 18 éves), Rubószki István (86 éves). — Ezekhez számít
hatom az 1963. évből a következőket: Dolhai Margit (20 éves), Kovács Veronka (19
éves), Nh. Kovács Miklósné Magyar Ilona (20 éves) és ifjú Torma Istvánné Sós Margit
(20 éves).
10 Nyíregyházi Múzeum Évkönyve IV—V.
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Ezek figyelembevételével az ajaki női viselet leírását megint csak két
fejezetre fogom osztani: egy „ajakis" és egy „idegenes" viselettel foglal
kozó fejezetre.
Az ajakis viselet távolról §em olyan része az ajaki viseletnek, amely
minden tekintetben azonos. Az anyag, a szín, a szabás, a varrás, a díszítés,
az öltözködési szabályok, mind, mind lehetnek változók nála, mert az aja
kiak, akárcsak más községek és városok lakosai, a régit el-elhagyják.
(Persze, lassan hagyják el. Akik egy-egy ruhadarabját megszokták, eset
leg holtukig is viselik. S annak a viselési szabályait holtukig is megtart
ják.) Az újat — megint csak úgy, mint más helyeken — rendszerint a
„nagy lányok" hozzák divatba. S kezdetben az ilyen még idegenesnek szá
mítódik. Azonban lassan-lassan az előbbi ruha vagy ruhák (ajakisnak mon
dott r u h a vagy ruhák) mellett ez is befogadottá (ajakissá) válik. S akik
ezt a ruhát nagy lány korukban viselték, megint csak (többnyire utolsó
leheletükig) ragaszkodnak hozzá.
így van az, hogy egyugyanazon időpontban több — sőt sok — ruha
féleséget mondanak Ajakon ajakisnak. És természetesen több — sok —
ruhaviselési módot is! Akármennyi is van azonban belőlük — egytől-egyig
megilleti az ajakis jelző.
Az idegenes női viselet azonban nem feltétlenül vált ajakissá. így nem
vált azzá az 1880-as években Zemplén megye északi részéből Ajakra b e 
költözött tót telepes taksás családok nőtagjainak a különleges szűr és vá
szon ruhája. S így nem váltak azzá a Heves megyéből és megyénk (Sza
bolcs-Szatmár megye) Ajakkal szomszédos községeiből beköltözött magyar
dohányos- és cselédcsaládok nőtagjainak a különböző divatanyagokból k é 
szített sajátos ruhái.
Az ajakis (ajaki nők többsége által befogadott) női viselet alakulására
az életkor, az állapot, az alkalom, a mód, az idő és a megszokás egytőlegyig hatással van. Tanulmányomban tehát mindezekre tekintettel kell
lennem. A velük egyenként való számolás azonban a tanulmányt terjen
gőssé tenné. így csak egy keretben — az ajaki nők életében kialakult kor
osztályok keretében — fogom valamennyijét tárgyalni.
A) Az ajakis (ajaki nők többsége által befogadott) női viselet
a) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata életkorok
szerint
aa) A ruhadarabok,
ruhadíszek
és ezek használata születéstől
hat
nyolc-kilenc hónapos korig.
Púptekerő. Többnyire használt, puha vászonból készítik. „Három u j j 
nyi széles." (Körülbelül öt centiméter.) És nvolcvan cm hosszú. (Ez a
méret megfelel a vászonféleség szokásos szélességének.) Madzag nincs
rajta. A végét a „tekerés" alá dugják, hogy ki ne csússzék. A gyermekről
fürösztés alkalmával váltják le.
Póka. Rendszerint használt ingaljból készítik: amit egyébre már nem
tudnak felhasználni. Amelyik már „gyenge" (puha). Nem kérges. (Az új
vászon még „erős", kérges és „sima".) Az ingalj „javát" kirepesztik. Abból
készítik. A foltos részét nem teszik bele. Az törné a gyermek „kis farát".
Fejre való kendő (keszkenő) nagyságú. Három-négy darabot csinálnak b e 
lőle. Mossák, terítik, szárítják. Amelyik tiszta, száraz, azt teszik a gyer
mek alá.
Féling. Gyolcsból varrják. A gyolcs mérete hosszában 80 cm. (Ez a vég
ben levő gyolcs szélessége.) A félingre használt gyolcs szélessége már csak
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50 cm. Hosszirányban összehajtják. A hajtás sarkán „kicsípik" (kivágják).
A hátrész felé kihasítják. Ez nyitva is marad. Ugyanabból az anyagból
ujját is varrnak bele, „vállfoltnélkülit". Az ujja a vállba van varrva. Az
ing mellrészén kevés lapos ránc van. A nyaka „korcos". Hátul nyitott.
A korcba egy gatyamadzagot belehúznak. A korc szélébe egy „mizlit" is
belegépelnek. A korcos nyakba húzott gatyamadzagot hátul „bokrára" k ö 
tik. Ezt az inget azért nevezik félingnek, mert — hátul nem takar teljesen.
Mizli. Anyaga csipke. Ez „három ujjnyi széles". A kész mizli alakja
„gallér". Az ingbe bevarrt mizli hátul nyitott marad. [Előzetes tájékoztatás
képpen megemlítem itt azt, hogy mizli alatt elsősorban egy 5,5 cm széles,
behúzott s keskeny „pántba" bevarrt kézi „slingelést" (hímzést) értenek.
Ez a ruhától különálló. Erősen kikeményített. Kétsoros. Többnyire gomb
bal rögzítik. Néha mizlinek mondják a gyolcs rekli széles, csipkéből készí
tett alj ázását és szegesét is. Az idősebbek azonban az utóbbit még követ
kezetesen csak „cakknak" nevezik.]
Fékető (főkötő). Ünnepi alkalomra készült, Gépcérnából kötik. Két
hétig is eldolgoznak rajta. Aki nem tudja elkészíteni, az veszi. A fékető
mintája rendszerint rózsa. Előrészén „bodrot" és „pántlikalyukat" k é 
szítenek rá. A bodrot kikeményítik. Űgy hullámos lesz. A pántlikalyukba
piros pántlikát húznak.
Sipka. Hétköznapi ruhadarab. „Jobban" „barna" (színes) anyagból k é 
szítik, hogy „ne piszkolódjon". Az alapja többnyire „égszín" krepp. Elöl
„fodorral" és „szőrzsinórral" díszítik. A szőrzsinór anyaga szövet. Színe
piros vagy kék. 1954-ben még a maglódi asszonyoktól is vásárolták. A m a g lódiak ugyanis akkor „fordultak k i " a maguk divatjából. így a zsinór feles
legessé vált számukra. Az ajaki asszonyok azonban még készletet gyűjtöt
tek belőle. Tehetségük szerint: ki nagyobbat, ki kisebbet.
Pólyás párna. (Kis párnának is mondják. Sőt párnának is!) Mérete
szerint még van két kevésbé használt neve is. A kisebb méretűt — a
100-szor 100 centimétereset — „parasztpárna"
néven is említik. A n a 
gyobbat — a 150-szer 150 centiméterest — ugyanakkor „úri párnának" is
mondják. Belsejében fosztott kacsa- vagy lúdtoll van. Ennek a „tokja"
anginból készül. A párna haját alkalmak szerint változtatják. Az ünneplő
fehér batiszt. Ebben rendesen fehér selyemcsík van. A „párnakötője" en
nek két ujjnyi égszín virágos fehér szövet. Aminek a két végére piros pánt
likát varrnak. Ezt használat alkalmával „bokrára" kötik. Az ilyen p á r n a 
hajat és párnakötőt csak akkor használják, ha templomba vagy vendég
ségbe mennek.
A „hétköznapló" (hétköznapi) párnahaj zefírből vagy piros kartonból
való. (Ezeken nem látszik úgy a piszok, mint a világosabb színű p á r n a 
hajakon.) A megkötőjük pedig ezeknek már csak „gatyamadzag".
A gyermeket a párnából nyáron hat hónapos korában szokták kivenni.
Télen azonban nyolc-kilenc hónapos koráig benne tartják, hogy meg n e
fázzék. Egyébként két párnája van minden gyermeknek. Ezeket szükség
szerint váltogatják. A párna nem szokott átázni. Azért nem használnak
hozzá gumi pelenkát. Ezt még akkor is „bajosan" használják, ha a hatóság
kiutalja az újszülött számára.
Fásli. „Tilból" (tüllből) készítik. Három ujjnyi széles. Szükség szerinti
hosszúságú darabot vágnak belőle. Születési hibák alkalmával használják.
Ha például az újszülött lábfeje nem volna rendes — helyre fordítják —
10*
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és fáslival körültekerik. Egy is elég belőle. Azt is legtöbbször a ,,bábától"
(szülésznőtől) kérik kölcsön.
Nagy sály. (Súlynak is mondják.) Anyaga gyapjú vagy cérna. Ez
— mint az — fekete és rojtos. Hideg időben a gyermeken körülveszik.
Esetleg a gyermeket egy másik sállyal még magukhoz is fogják.
Hajviselet. A hat hónapon aluli leánygyermek haját fésülik, de nem
választják el. Csak a szemétől kétoldalt elcsapják. Disznózsírral megkenik,
hogy jobban álljon. Pántlikát nem kötnek bele.
Ékszerek. Szükségképpen meg kell itt jegyeznem azt, hogy az ajakiasan öltöztetett gyermekeknek (csecsemőknek) sem fülbevalójuk, sem
nyakláncuk nincs. Még gránátjuk sincs.
ab) Ruhadarabok,
ruhadíszek
és ezek használata
hat-nyolc-kilenc
hónapos kortól kétéves
korig.
Póka. Anyaga, szabása és használata olyan, mint a fiatalabb leány
gyermekek pókájának.
Hosszú ing. Anyaga gyolcs vagy karton. Előbbit ünneplő, utóbbit hét
köznapló ing készítésére használják. Ezekhez másfél éves korig 80-szor
130 cm anyagot vesznek. Idősebbeknél 80-szor 150 cm-t. Ebből repesztik
ki az ing ujját és vállfoltját is. (Mert ennek az ingnek m á r vállfoltja is
van, akár a nagyok ingvállának.) Az ing előrészén egy arasznyi bevágás
van. Nyaka elől-hátul ráncos. A ráncokat hosszú varrótűvel, kézen szedik
össze. Ezek nem laposak. A vastag nyakon persze ritkábban esnek a rán
cok. Az ing ujja végén mizli (!) van. Ezen felül batiszt díszpánt. Ez piros.
A nyak hasításánál egy sor gomb van. Ahol a hasítás végződik, ott, k e 
resztben egy díszes „púppánt" húzódik. A pánt hosszúsága annyi, mint az
ing mellrészén levő „zájmiisorok" egymástól való távolsága. Ez természe
tesen nemcsak díszíti, hanem erősíti is az ing előrészét.
A hosszú ing nyakához is készítenek egy mizlit. Ez azonban m á r pa
tenttel is el van látva. Amikor a gyermekre a kantust feladják, az ingre
erősített mizlit kívül veszik rajta.
A hétköznapi ing kartonanyagának piros vagy rózsaszín a színe. Ujja
végén csak egy kis csipke van. Díszpántot nem szoktak rá varrni. P ú p 
pántot azonban tesznek rá. Ez piros vagy rózsaszín.
Kantus. (Ruha és viganó is). E ruha anyaga időszakok szerint válto
zik. Ha hideg időre szánják, piros parhet az anyaga. Ha melegre, piros
flokkon vagy piros karton. Ünneplőnek az újabb kantust fordítják.
Ez a ruha két részes. A részek össze vannak varrva. Megkülönbözte
tik a mellyét és az allyát. Mellyé testhezálló. Az uiia is az. Az allya bő és
ráncos. Az ujja végére csipkét, díszpántot, „margitdíszt" varrnak. A csipke
alapja fehér. Rajta kék virág van. Efölött egy sor fekete bársonypánt van.
Efölött egy sor zöld zsinór. S e fölött megint egy sor fekete bársonypánt.
A kantus allya elől „simábban ráncos" (gyengébben ráncos). Hátul
„jobban" (erősebben). Kis távolságokban, — alulról felfelé számítva, —
v a n két felvarrása, egy fekete bársonypántja, megint egy sor felvarrása
és egy sor zöld pántlika. Ezek fölött van még két felvarrása.
A bársonypánt alatti felvarrások csupán „díszek". A pántlikán felüliek
azonban m á r „muszájtól valók". Ha mosás után az anyaga összehúzódik,
az utóbbi említett felvarrásokat lebontják. így a kantust mecmos^abbítíák. Az utóbbiak szélesebbek is az előzőknél. Ezek — az előbb említettek
félcentiméteres szélességével szemben — egy centiméteresek.
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28. kép. Gyermekleány-viganó szabásmintája. Ajak

A kantus allyát belül aljazzák. S a gombjait a hátulsó részére varr
ják (XVII. tábla 1 és XXXI. tábla 1).
A fiatalabb nők mondják egyébként ruhának is. (Tudniillik gyermekluhának.) Az öregek azonban (például a kilencven éves özvegy Szakszón
Balázsné) általában viganónak nevezik (28. kép).
Mellyes kötő. Anyaga régebben kék flokkon vagy kék karton volt.
Ma már fehér selyemből is készítik. Két részből áll. A mellrészből és az
alsó részből. Nyaka galléros. A mellrész körülfogja a kis lányt. Az alsó
rész m á r csak elől takarja. Csípőtől csípőig ér neki. Ezzel azt akarják el
érni, hogy a kantus hátsó része ne legyen egészen fedve. A kötőnek egyéb
ként ujja nincs. Csak bodra van. Ez két ujjnyi. Ez a ruha egyébként hátul
gombolódik. Alsó része piros virágos csipkével van szegve. Efelett páros
zájmlisorok vannak. A fehér selyem kötő vadvirágos. Alul fehér csipkés.
Kis sály. (Sály is!) Anyaga gyapjú vagy cérna. Színe fekete. Rojtos.
Hidegben a gyermeken körültekerik.
Nagy sály. Szerepe ugyanaz, mint a fiatalabb gyermekeknél.
A féketőnek és a sipkának is ugyanaz a szerepe van náluk.
Keszkenő. Ünnepnapra fehér alapú selyem kendő, varrott virággal.
Hétköznapra mintás piros karton.
Harisnya. Fekete cérnából valót vesznek.
Harisnyakötő. (Strompádlinak
is mondják.) A jobb fajta gumiszalag
ból készült. De van „pertliből" való is. Vagy éppen madzagból való. Az
utóbbiakra nem használják a strompádli nevet.
Cipő. Magas szárú és fűzős. Hidegben húzzák a gyermek lábára. Emel
lett még nagyobb ünnepeken is. Egyébként mezítláb járatják.
Nagy póka. Használt vászonból készítik. Amikor a nagyocska gyer
meket a párnából kiveszik, akkor a nagy pókát többször körülcsavarják
rajta. Ha telik belőle, háromszor is megteszik.
Hajviselet. Pántlika. Egy éven alul éppen úgy gondozzák a gyermek
lány haját, mint a hat hónapon aluliakét. Egy éven felül
pacsirtakontyba
rakják. Ehhez egy ágba fonják. A végét pántlikával bekötik. Utána ko
szorú formában a feje tetejére felteszik. A haj pántlikás vége mindig fe
lülre kerül (XVII. tábla 1).
ac) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata két éves kortól négy
éves korig.
Hosszú ing. Mint két éven alul.
Alsó. Anyaga gyolcs. Felső részén erősen ráncolt. Galléros. Alján sze
gett. Az egész keményített. Egyik-másik szülő hármat is ad belőle a gyer
mekére.
Kantus. Mellyes kötő. Mint két éven alul.
Kázsmér nyakbavaló. Anyaga kázsmér. Fekete az alapszíne. Piros ró
zsás. Rojtos. Hűvös időben adják a gyermekre. Ilyenkor a színével kifelé,
sarokra (három szögletbe) hajtiák. A gyermek hátára ráterítik. Két hosszú
végét a vállán átveszik. A mellén keresztbe áthajtják. A karja alatt átve
szik. Derekán görcsre kötik.
Sály. Esetleg a kázsmér nyakbavaló fölé kötik.
Harisnya, harisnyakötő, civő. Mint két éven alul.
Hajviselet, pántlika. Mint két éven alul.
ad) Ruh^dambok,
ruhadíszek
és ezek használata négy éves kortól
tizenkét éves korig.
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Hosszú ing. Az előbbiekben már ismertetett formától annyi eltérés
van, hogy ennek a korosztálynak az inge már rövid ujjú és a mizlije már
különálló és gombos.
Kantus. (Ruha és viganó is.) Hat éves korig olyanféle, mint a fiata
labb korosztályhoz tartozó gyermekeknél láttuk. (Lássuk ott!) Hat éves
korban azonban, — az első áldozás alkalmával — különleges kantust k a p 
nak. Ennek az anyaga vakvirágos fehér selyem. S a díszítése(!) nagyjából
hasonlít a menyasszonyok ruhájának a díszítéséhez. Felső része ráncos.
Ujján csipke, „pántlikalyukba" (pántlika pántsorozatba) húzott piros pánt
lika, díszpánt és felvarrt zöld pántlika sorakoznak. Alján felvarrásokkal
piros és zöld pántlika. A pántlikák színei a köztük üresen hagyott fehér
ruhaszínnel nemzetiszínt adnak ki (28. kép és XVIII. tábla 1,2).
Kerek kötő. (Derékig érő kötő.) Már négy éven túl hordják. Anyaga
változatos. Ami adódik. Színe a kantus színével nem egyezik. Ha a kantus
színe piros, a kerek kötőé kék. És persze virágos. Az első áldozáshoz
megintcsak „nagyos" kerek kötőt kap a gyermek. „Szőrkötőt". (Ez egy szö
vetféleség!) Piros színű. A kötő fent (a deréknál) ráncos. Gallérja és meg
kötője van. („Madzag"!) Ezt bokrára kötik. A kötő alul fekete csipkés és
felvarrásos.
Már itt is érvényesül az a szabály, hogy a kötőnek egy ujjnyival rö
videbbnek kell lennie, mint a ruhának.
Kázsmér nyakbavaló és sály. Mint az előző korosztálynál.
Keszkenő. Fehér alapú, varrott rózsás. (Ezt maguk is kivarrják.) Eset
leg piros szélű piros virágú fehér keszkenőt kötnek.
Harisnya, harisnyakötő és cipő. Mint az előző korosztálynál.
Kapca. Vászon vagy parhet.
Csizma. Borjúbőr. Bélelt. Kemény szárú. Hidegebb időben húzzák fel.
Hajviselet. Pántlika. Hatéves korig pacsirtakontyos-pántlikás hajvi
selet van szokásban. Első áldozás alkalmával (amely, mint m á r tudjuk,
hat éves korban szokott elkövetkezni) m á r két ágba fonják és „koszoróba"
rakják a gyermek haját. Akárcsak a menyasszonyét. A koszoróbarakásnál
megintcsak használnak pántlikát (XVII. tábla 1).
Menyasszonyi
koszoró. Első áldozás és első pócsi búcsú alkalmával
éppen úgy menyasszonyi koszorót tesznek a lánygyermek fejére, mint a
menyasszonyéra (XVIII. tábla 2).
Ékszer. Gránát. Üvegből készült. Ezüst színű. Madzagra van fűzve.
Tizenkét éves korig csak módosabb lánygyermekek viselik. Ezek azonban
még csak két „szerrel" teszik a nyakukba. Hátsó részére zöld pántlikát
kötnek. Ez két ágban lóg a hátukon.
ae) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata tizenkét éves kortól
húsz éves korig. (Tehát nagy lány korban!)
Bugyi. Gyolcsból készül. Rövid szárú. Csak gabonacséplés közben
veszik fel.
Ingalj. (Itt-ott pendelynek is mondják.) Vászonból készül. Ez az anyag
jól kitartja a fölötte levő ruhát. Benne „farosabbnak" (vastagabbnak) lát
szik a lány. Az ilyet szebbnek tartják a vékonynál. Pamutos kendervá
szonból és gyolcsból is próbálták készíteni. De nem váltak be. Különösen
nem vált be a gyolcs. A belőle készült ingalj menés közben a lábára fonó
dott a lánynak.
Egy ingaljhoz négy szél vásznat használnak Fent beráncolják. Gal151

lérba foglalják. (Ez két ujjnyi széles.) A gallér két végéhez madzagot v a r r 
nak. Az ingalj derékrésze hosszú. Nyílása („slicce") körülbelül 20 cm. Al
ján felszegett. Az ingaljból egyet vesznek fel.
Ingváll. Anyaga gyolcs. Általános szabásmódja van. Egy 80 cm széles
és 150 cm hosszú gyolcsdarabból készítik. Ezt összehajtják. A hajtás egyik
sarkát kicsípik. Az előrésznek szánt részen berepesztik. A lányok közti
termetbeli különbség nem számít náluk. A nyakrész ráncolásával mindent
eligazítanak. A kisebb termetű lány ingvállánál több ráncot csinálnak. A
nagyobbénál kevesebbet.
Az ingvállat „félujjal" (rövid ujjal) készítik. Rá azonban vállfoltot is
varrnak.
A szegényebbek minden dísz nélkül készíttetik az ingvállukat. Egyik
másik jobb módú is készíttet azonban ilyet. Ezt akkor adják rá, ha m e g 
hal. (Régebben a pócsi búcsúra is ilyen ingvállban mentek.) Egyébként a
módosabb lányok ma azt az ingvállat látják „nyalkának", amelyik nagyon
díszes.
Díszítéshez „cakkos" (csipkés) díszpántot és színes gombokat használ
nak. Ezt az ingváll ujjainak és bevágásának a végére varrják. Az utóbbi
díszítést „púppántnak" nevezik. (Neve már előfordult a lánygyermekek
hosszú ingénél.) A gombok porcelánok. Fehér, piros és kék színűek. Ha
közelesen nem találnak ilyeneket, értük Debrecenbe is elmennek.
A lány férjhezmenetele alkalmával 8—10 darab ingvállat kap. Amíg
abból tart, díszes ingvállat visel. Ha kikopott belőle, m á r csak simát csi
náltat magának (XIX. tábla 1).
Mizli. Az ajaki nagy lányok nagyon nevezetes ruhadarabja. Nótát is
csináltak róla:
„Alacsony fán terem a ribizli.
Illik az én bábámnak a mizli."
A mizli egy behúzott és keskeny pántba bevarrt slingelés. (A szegé
nyebb lány azonban a mizlijét gyolcsból maga csinálja.) A nyak köré jön.
Azt díszíti. Nem túlságosan régi ruhadarab. A mol ruhával, az 1880-as
évek derekán jött divatba. Azóta minden ajakis ünneplő ruhához felvet
ték és felveszik.
A nagy lányok mizlije szabad. (Azaz nincs az ingvállhoz varrva.)
(Gombolósra csinálják. És hátul varrják rá a gombot.) Egy-egy alkalom
mal kettőt vesznek fel belőle. Ezek egyformák. Régebben hármat vettek
fel. És az alsó mizlik kevéssel szélesebbek voltak.
Ez a ruhadarab a gránáttal és a szalaggal együtt a lány lányságának
a jelképe. Amikor a lakodalomnak vége van, s mielőtt a fiatal asszony
(már asszony!) fejére az asszonyságot jelző kontyot és keszkenőt felrak
ják, — a mizlit, a gránátot és pántlikát saját maga leszedi magáról és a
lánytestvérének vagy a lányrokonának ajándékozza. Azokat már soha fel
nem teszi). (III. tábla 2).
Alsó. (Gyolcs alsónak és fehér alsónak is mondják.) Anyaga gyolcs.
(Régeben batisztból is készült.) Színe fehér.
Fent ráncos, slicces, galléros és madzagos. Középtájtól toldása van. A
toldott részt „vendégaljnak" mondják. Így az alsó két részből áll. Ezek k ö 
zül a felső négy szélből van varrva. Az alsó hétből (!) Egy szél 80 cm. Ügy
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a felső, mint az alsó részen van felvarrás (zájmli). A felsőn három. Az
alsón öt. Utóbbin azért van több, hogy széjjelebb álljon.
Az alsót keményítik. A nagy lányok mindenféle ruhához fehér alsót
vesznek fel (XIX. tábla 1).
Ráncos ujjas és „ruha" (szoknya). Anyaga rendkívül változatos. Csi
nálják selyemből, selyembatisztból, delinbői, kázsmérból, kreppből, flokkonból, szövetből, parhetből és kartonból. Bélését készítik voálból, gyolcs
ból, kartonból.
Az öltözet alapanyagának a ,,földje" (alapszíne) fehér, piros, zöld, égszín, kék vagy fekete. A fehéren kívüli részt összefogva „barnának" mond
ják. Mintája gyári szövésű vagy gyári festésű. Ha a gyári szövésnek az
alapszínnel egyugyanazon színe van, „vakvirágosnak" mondják. Ez azon
ban csak a fehér és fekete színű anyagoknál szokott előfordulni. A gyári
festésűeknek nagyon sokféle változatuk van. Leggyakoribbak a pontos, a
babos, a „zabszemes" (szálkás mintájú), a csíkos, a kockás, valamint az
apró és nagy virágos.
Díszítő anyaguk a csipke, a díszpánt, a bársonypánt, a pántlika és a
gomb.
Ezekből alakították ki az ajaki nők az egyik sokrétű, ízléses öltözetü
ket: a ráncos ujjast és ráncos r u h á t (szoknyát).
Az öltözetet özvegy N. Kovács Lajosné Molnár Mária, — aki a köz
ségben először viselte, — csak ráncos hátú-ráncos mellyű ujjasnak mondta.
(A nem rég elhalt asszonyt mostoha nagyapjáról, — egy Lizák nevű ajaki
emberről — Lizák Máriának vagy éppen Lizák Mari néninek is nevezték.)
tgy az ujjast, magát tartotta az öltözet legfontosabb részének.
Az öltözet tehát két részből áll. Éspedig egy ujjas és egy szoknya
részből. Az ujjas béléses. A bélés rendszerint gyolcs. Erre varrták rá az
előrész különálló vállrészét. Ez a vállrész zájmlis. Az előrész két vállrészen
hat zájmlicsoport van. Ezek részben kettősek, részben hármasak. Elosz
lásuk 2—3—2—2—3—2. A kettős zájmlik szembenállóak. A hármasak
középső zájmlija fennálló.
A két első vállrészhez van toldva a két mellrész. Ezeken 5—5 lapos
ránc van. A ráncok négy helyen három-három kis ujjnyi távolságban fehér
cérnával tűzdelve vannak.
A háton a vállrészek simák. A derékrész ráncos és „pászos". Ezt
„cakkosan" toldották a vállrészekhez. A cakk kettős. A derékrész közép
részén tíz cm. szélességben van.
Ebben a távolságban 14 (esetleg csak 12) zájmli van elosztva.
A hátrész derékon alul, — a csípőig bő.
Az ujjas nyaka pántos. Az elején 7—8 sima, piros, füles gomb van.
Az ujjas ujja „sonka u j j " (görbe ujj). Végén cakkos „margitdíszes"
(csipkés). Efelett esetleg egy fodor van. Ezután az ujjas anyagától és szí
nétől feltételezetten pántlikalyukba fűzött, s bokorra kötött pántlika, és
levarrt pántlika vagy az utóbbi helyett bársony pánt van.
Az ujjas alján, — ugyancsak anyagától vagy színétől feltételezetten
— csipke és pántlika vagy csipke és bársonypánt van (29. kép),
A szoknyarész felül erősen ráncolt, galléros, slicces és madzagos. Alul
zájmlis, pántlikás vagy pántlikás és bársonypántos vagy csak bársonypántos. Ezek felett ismét zájmlis.
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29. kép. „Ráncos ujjas" szabásmintája.

Ajak

v i

30. kép. „Ráncos ujjas'' szoknyája,

szabásminta.

Ajak

Aljazása három kis ujjnyi. Egyes ruhadarabokra „porzsinórt" is tesz
nek. Ezt inkább a régi ruháknál találjuk meg. És ez színes is (30. kép).
A ráncos ujjas és szoknya díszei a következők:
1. A fehér selyem ujjas ujja végén fehér alapú kék hímzés (stikkelés),
felette saját anyagából fodor, afelett pántlikalyukba (pántlikatartóba) h ú 
zott, bokrára kötött piros pántlika, majd piros hímzés, és ezután „gyen
gén felvarrt" zöld pántlika. (Gyengén felvarrt, hogy mosásra könnyen le
lehessen venni.) Az ujjas gombjai piros füles gombok. Az ujjas alján fehér
hímzés van. Felette piros pántlika. (Szorultság esetén ciklámen színűt is
rávarrnak!) A szoknyarész alján az első zájmlipár felett zöld pántlika,
utána ugyanolyan szélességű szabad tér, s ezután piros pántlika van. A
szalagok színe így a szabad tér színével „nemzeti színt" (piros-fehér-zöld
színt) mutatnak.
A vakvirágos fehér delén öltözet díszítése: Ujja végén égszín hímzés.
(Csipkének is mondják.) Ezután fekete bársonypánt. Az ujjas gombjai fü
lesek. „Tiszta pirosak." Az ujjas legalsó részén égszín hímzés. Felette fe
kete bársonypánt. A hímzés és pánt elől négy ujjnyi spiccben megy fel.
Általában így van ez minden pántlikás és bársonypántos ujjasnál. A szok
nyarésznél a zájmli-pár felett két bársonypánt van. (Szorosan véve nem
tartozik a díszítéshez, — mégis szólnom kell itt arról, hogy a drágább
ruhaanyagnál olyan módon takarékoskodnak egyesek, hogy a kötő alatti
részen egy gyolcsdarabot toldanak be a szoknyába és a bársonypántot
ugyanott nem vezetik végig.)
2. A piros virágos fehér selyembatiszt díszítése a piros virágos fehér
delinével azonos.
Az égszín selyem öltözeté pedig a következő: Ujja végén fekete
alapú, piros virágú hímzés van. Felette rózsaszín pántlika bokra. Efelett
fekete bársonypánt. A gombok az ujjason pirosak. Számuk nyolc-kilenc.
Az ujjas alján fekete alapú, — piros virágos — hímzés. Felette, — kívül
— a zájmlik felett — bársonypánt, zájmli, rózsaszínű szalag és három réfi
fajta zájmli.
3. A zöld öltözet díszítése: Ujján vakvirágos fekete hímzés. Emögött
fekete bársonypánt. Mögötte búzavirágkék pántlika bokra. Emögött ismét
fekete bársonypánt. Az ujjas előrészén, a vállnál, a zájmlik közé beosztva
négy fekete csipke van. Az ujjas gombjai rózsaszínűek. Belőlük hét van.
Az ujjas alján fekete hímzés és fekete bársonypánt van. Szoknyarészén,
— alul — két fekete bársonypánt.
4. A kék delin díszítése ugyanolyan, mint a zöld öltözeté.
5. A veres kabát ujja végén fehér alapú kék virágos hímzés van. F e 
lette fekete bársonypánt. Efelett zöld zsinór(!) Efelett újra fekete b á r 
sonypánt. A szoknya, — az alján — két fekete bársonypántos.
6. A fehér földű vendégaljas szoknya piros és zöld pántlikás.
7. A piros delin ujja végén fekete alapú égszín mintás hímzés van.
Utána fekete bársonypánt. Ezután kék pántlika bokra. S ezután fekete
bársony pánt. A gombja szürke. Az ujjas alján, — az ujja végén levő h í m 
zés párja és egy sor bársonypánt van. A szoknyán két bársonypánt. A
krepp és flokkon dísze a veres kabátéhoz hasonló.
8. A fekete szövet ruha díszei: Ujján fekete hímzés. Ezen túl két fe
kete bársonypánt. Az ujjas gombjai feketék. Alján fekete hímzés és fekete
bársonypánt van. Szoknyája alján két fekete bársonypánt.
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9. Más fekete öltözetek díszítése a szövetéhez hasonló.
10. Kapkodó. Díszítése a veres kabáté.
11. A m u n k a r u h a külön díszítéséről beszélni nem lehet. A régi ruhá
kat (öltözeteket) a régi díszítésekkel veszik fel.
A ráncos ujjas és szoknya viseletében határozott rendszer van. Ettől
csak szükség esetén térnek el. Van azonban olyan lány, aki inkább elma
rad egy-egy alkalomról (például a templomi szertartásról is), ha nincs
megfelelő öltözete.
A ráncos ujjas viselési szabályai:
1. Nagy ünnepek első napján, hónap első vasárnapján, egyes (egy
napos) ünnepeken, egyházi szereplés esetén, menyasszonyság (esküvő) al
kalmával vakvirágos fehér selyem ráncos ujjas, a hozzá való szoknyával.
Esetleg piros virágos fehér delin öltözet. (Itt hangsúlyoznom kell, hogy a
régi (a valódi) molruhát már senki fel nem veszi.) (XIX. tábla 2 és XX.
tábla 1, valamint a XXII. tábla 1.)
2. Nagy ünnepek második napján (május és október hónapoktól elte
kintve), a hónapok második vasárnapján piros virágos fehér delin vagy
kázsmér vagy selyembatiszt. Ujabban m á r sok közte a kék kosaras kövesdi anyag. Van olyan lány is, aki szükségből még az égszín ruháját is
felveszi (XXI7. táblai).
3. Május és október hónapoktól eltekintve, — hónapok harmadik va
sárnapján piros virágú zöld kázsmér vagy delin. Vagy vegyes virágú kék
delin (XXIII. tábla 1).
4. Május és október hónapoktól eltekintve, — a hónap negyedik és
ötödik vasárnapján krepp vagy flokkon „veres kabát". A kabát szó tulaj
donképpen szoknyát jelent Ajakon. Kivételképpen azonban itt az egész
ruhát értik alatta. Most inkább krepp a divatos anyaga. 1944. év táján a
flokkon volt a divatos náluk (XXIII. tábla 2).
5. Május és október hónapok második, harmadik, negyedik és ötödik
vasárnapján fehér selyem ruha volna szabályos. Sokan azonban csak u j 
jast vesznek fel, fehéret. Egyébként olyan szoknyát vesznek fel, mint más
hónapok megfelelő vasárnapjain. Szükség esetén rózsás flokkont is fel
vesznek szoknyában. Az ilyen vendégaljas szokott lenni.
6. Lakodalomba a nyoszolyólányok piros delint vesznek fel. Aki csak
közönségesebb vendég, az nagy kék rózsás piros kreppet vagy kék virágos
flokkont vesz magára. A bálba is az utóbbi módon öltöznek fel a lányok.
Vasárnap délutánokon mizli nélküli ruhákban mennek nagyobb összejö
vetelekre (XXIV. tábla 1).
7. Nagypénteken és gyászban fekete selyemcsíkos vagy kockás szö
vetbe öltöznek. De van olyan is, aki a gyászában csak zöldbe vagy kékbe
öltözik. Szokásban van ezeknek a ruháknak a válogatása is
(XXIV.
tábla 2).
8. Nagyböjtben fekete delint vesznek fel. Böjt első napján fekete
kázsmért. Ezekben az időkben a ruha apróvirágos is lehet.
9. Utcára, ú t r a a kapkodó ruháját veszi fel a nagylány. Ennek a ru
hának veres a színe. Virágos a mintája. P a r h e t az anyaga. Ha munkára
külső területre megy, akkor is ebbe öltözik. A helyszínen veszi fel a m u n 
karuháját. Templomba azonban soha sem megy abban a ruhájában.
10. Munkához ócska kapkodó ruháját veszi fel. (Az újat különös al
kalmakra tartogatja.)
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31. kép. „RekW

(a), szabásmintája.

Ajak

Ol

со

32. kép. „Rekli" (Ъ), szabásmintája.

Ajak

Rekli. A mai ruhák legrégibb formája. A divatját múlt „szabad ruhá
val" majdhogynem egy időben jött be, az 1880-as évek második felében.
A nagylányoknak gyolcsból készítik. Színe fehér. Tulajdonképpen
ujjas. Szoknyarésze (szoknyatartozéka) nincs.
Fent nyakas. Ujja végén mizlis (cakkos) és két díszpántos. Elő
része piros gombos. Két díszpántos. Alja ugyancsak mizlis. A gomblyukak
mellett felfut a nyakig. A hónapok 2—5 vasárnapjain! Ilyenkor a ráncos
ujjas szoknyarészét veszik fel hozzá. A rekli alja szabad, vagyis a szoknya
rész fölé kerül. Ezért itt-ott „libegőnek" is mondják a kívül eső részt
(31., 32. kép).
A rekli a pócsi búcsú fontos ruhadarabja. Hozzá kékrózsás piros szok
nyát vesznek. (Az úton magán nem vesznek fel mizlit. Azt mondják, hogy
ha felvennék, beszállna a por. Ugyanezen okból alsót sem vesznek fel a
ruhához. Abroszba kötik. A hátukon viszik. Zöld pántlikás gránát van
ugyan a nyakukon, de már a cipőjüket nem veszik fel. Karjukon viszik.
Mezítláb mennek Pócsig.)
A ruhának ócskaságában is még sok hasznát veszik. Aratáskor benne
szedik a lányok a markot, (összevethetjük ezt a ráncos ujjas munkában
való felhasználásával.)
Kerek kötő. Anyaga „szőr" (lüszter), kázsmér, delin, selyem vagy
klott. (A kázsmért előbb csak kötőnek használták. Pünkösdi rózsás és fehér
foldű volt. Az anyaga jobban nyúlt, mint a delinanyag.)
Színe piros, fehér, égszín, zöld vagy fekete. Mintája csíkos vagy ró
zsás. Díszítő anyaga csipke. Ez a fehérnél és fehér alapúnál fehér. Más
színűnél fekete.
Az ajakisan öltöző lányoknál minden ruhához (ujjashoz és szoknyá
hoz) van egy kerek kötő. 1. A vakvirágos fehér selyem ruhához piros szőr
kötőt igyekeznek szerezni. 2. A fehér földű delinhez égszínt vagy fehér
csíkos égszínt. 3. A zöld és kék delinhez rózsás fehér delint vagy kázs
mért. 4. A veres kabáthoz fehér selyem kötőt. 5. A fekete szövethez vak
virágos fekete selyem kötőt, esetleg fekete glottot. A kötő színe és min
tája nem egyezhet a szoknya színével és mintájával.
Selyem és kázsmér nyakbavaló. Nagy sály. Kondor kendő. A selyem
nyakbavaló vakvirágos fekete földű selyem. Ez a nyakbavaló kék vagy
zöld virágos is lehet. (A piros és sárga virágosat nem szeretik benne!) Roj
tos is. Nagy ünnepeken (Mindenszentek és húsvét közti időben) veszik fel.
Sarokra hajtják. Ügy veszik magukra. A vakvirágos fekete selyem nyakbevaló színes virág nélkül „menyasszonyi jegykendő" (XX. tábla) 2).
A kázsmér nyakbavaló piros virágos, fekete és rojtos. Hónap harma
dik-ötödik vasárnapján veszik fel.
A nagysályból a régi fajta gyapjú. A későbbi közt akad műrostos is.
Az ilyet cérnasálynak mondják. Vakmintás. Vakmintájának kocka vagy le
vél az alakja. Emellett a sály rojtos is. Színe fekete. Hétköznapokon hasz
nálják.
A kondor kendő gyapjú, bolyhos, fekete és rojtos. Nagy. hidegben,
ünnepnapokon a kázsmér kendő fölé is felveszik.
Keszkenő. Anyaga delin, kázsmér, szőr, szövet, voál, karton. A lányok
keszkenőjének túlnyomóan fehér az alapszíne. Mintája többségében szí
nes gyári virág. (Esetleg színes széllel.) Emellett terjedőben van a kézzel
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varrt virágú keszkenő is. Ezt a rikító virágot az ajaki nők maguk varrják
bele. A festett virágos keszkenőbe is belevarrják.
A lányok ünnep alkalmával csak hideg időben kötnek a fejükre kesz
kenőt. Különös kivételezett alkalmak még: a gyász és a lakodalom. Az
utóbbi alkalommal sajátságosan csak a hivatlan lányokról van szó. Akik
tudniillik egy lakodalomba nincsenek meghíva, azok nézőkként részt ve
hetnek a lakodalmi felvonuláson és m á r ténylegesen is részt vehetnek a
lakodalmi táncban. Csak a nyoszolyó lányoktól való megkülönbözteté
sükre keszkenőt kötelesek kötni a fejükre (XXII. tábla 2, XXIV. tábla 2).
A keszkenők színét, — akár a kötőket — a ruhához alkalmazzák.
1. A piros virágú fehér delinhez hideg időben piros virágú, piros
szélű fehér delint vagy kázsmért kötnek.
2. Ugyanahhoz a varrott virágú fehér keszkenőt is felkötik. (A voált
is.)
3. A virágos zöld és kék delinhez vagy kázsmérhoz piros szőr keszke
nőt is felkötnek.
4. Veres kabáthoz a selyem csíkos, varrt virágos fehér voált is vise
lik. A lakodalmas nyoszolyólányok a piros delin ruhájukhoz és a vendégek
a piros ruhájukhoz varrott rózsás fehér voált is használnak.
5. Fekete szövet ruhához fekete selyem csíkos fekete szövet kendőt
kötnek.
6. Apró virágos vagy kockás fekete ruhához apró virágos fekete ken
dőt vesznek fel.
7. A kapkodó és munkaruhához esetleg karton keszkenőt kötnek fel.
A lányok gazdagságát a szőttesek és a — keszkenők számával mérik.
Drágább keszkenőjüket nagyon is féltik. (Piros rózsás és kék rózsás delint
nem mindig lehet kapni a kereskedésekben!) Még a napra is sajnálják ki
vinni: azzal süttetni.
Nem csoda hát, hogy amikor igazán nehezen lehetett kapni, Szent
istvánra is elmentek érte. Ez a kis község kb. 170 km-re esik a községtől.
Mégis megtették ezt az utat. A szentisvániak ugyanis kiöltöztek a visele
tükből. Néha bizony csak „molyrágta" keszkenőt kaptak. Mégis megvet
ték. Kis hibát ugyanis ügyes keszkenő megkötéssel látatlanná lehet tenni.
Körülbelül 22—25 évvel ezelőtt Mezőkövesdről felkeresték Aj akót a
ruhaárus asszonyok. Keszkenőt is hoztak. Ez piros szélű rózsás fehér
kázsmér volt. (A keszkenő széle — magyarázzák ma is — nagyon piros
volt. Nem törökpiros, hanem „nemzetiszínzászló piros": Ez rózsaszínpiros.
Olyan, mint a szép pántlika színe. A virága is nagyon szép volt. Élénk,
mint a pünkösdi (!) rózsa). De azután már nem volt. (Az ilyen keszkenőt,
— mondogatják — azért hagyja az ember gyermekről gyermekre.)
A kendőt Ajakon nagykontyos asszonyok árulják, azért lett „kon
tyos kendő" a neve.
Ilyen körülmények közt egy-egy gyermektelen vagy pénzéhes ajaki
asszony áruba vetette a kendőjét. Persze, kitartotta az árából. Mondják,
hogy egy asszony három mázsa Gülbaba burgonyáért adta el a keszkenő
jét. És mert szűk termés volt akkoriban a burgonyából, 1500 forintot ka
pott a keszkenőért adott burgonyáért.
Az ajaki lányok két „hajtással" (ránccal) kötik fel a keszkenőjüket.
Harisnya. Fekete cérnából való.
Strompádli. Gumiszövet. Házilag varrják össze.
1 Nyíregyházi Múzeum Évkönyve IV—V.

Ißl

-

Cipő. Bőrből készült. Fekete színű. Magas szárú és fűzős.
A gyermeklányoknak már az 1890-es években is volt cipőjük Ajakon.
A nagy lányok azonban csak 1916 óta viselik nagyobb számban. Akkor
még alacsony volt a cipő szára.
Virágvasárnaptól Halottak napjáig hordják. Egy ajaki nagy lány m e 
zítláb el nem megy a templomba.
Kapca. Vászon vagy parhet.
Csizma. Borjúbőr. Keményszárú. 1887 óta hordják az ajaki lányok.
Halottak napjától Virágvasárnapig járnak csizmában.
Bocskor. Közismert kezdetleges lábbeli. Bőrből van. Csak aratás al
kalmával viselik. Amióta azonban a kemény szárú csizma van divatban,
megcsappant a bocskort viselő lányok száma. Mert ennek a szára nem jó
bocskornak. Van, aki rossz cipőben arat. Van azonban olyan is, aki m e 
zítláb szedi a markot. „Megszokta a lábunk — mondja az olyan vidáman. —
Meg van edződve, mint a Fábján Jóska malacának a talpa." Három-négy
hónapos korában kellett volna kiengedni Fábjannak a malacait a tarlóra, s
ő 7—8 hetes korukban kiverte rá. Amikor beszélni kezdtek vele a dolog
ról, azzal vágta útját a beszédnek: Majd megedződik a lábuk."
Hajviselet. Pántlika. Menyasszonyi
koszoró.
Az ajaki nagylányoknak kétféle hajviseletük van. Az egyik a „pántlikabefonásos", a másik a „pántlikanélküli." A hajfésülési módjuk azon
ban mind a kettőnél ugyanaz. A hajat felfésülik. Hátul, a két fül közt —
középen — elválasztják. A fej egyik oldalán, — a felső részén, — a haj
egyharmadát összefogják és a maradék alsó részt kettéválasztják. A felső
egyharmadot befelé fordítva az alsó két rész közé veszik. A dús hajat így
közönséges hármas fonással befonják. Koszoróba (köralakba) a fej köré
rakják. Amelyik lánynak azonban vékony a haja, az, tehetsége szerint
egy-két vagy három pántlikát is fon közé. A hajfonók színe piros, kék és
zöld. A befont hajat itt is koszoróba rakják. Ezek után az egyik féle fonási módnál úgy, mint a másiknál, a koszorót széles pántlikával körülfog
ják. A tehetősebbek ez alá a pántlika alá egy-két rövidebb pántlikát is
tesznek, hogy a legfelső be ne zsírosodjék (olajozódjék). A hajat körül
fogó pántlika színe közönségesen piros. Nagyböjt alkalmával azonban már
kék, zöld vagy violaszín (XVII. tábla 2 és XIX. tábla 2).
A keszkenőt a lányok az elolajozódás ellen zsebkendővel védik. Van
azonban olyan lány, aki erre a célra egy „mizli" nélküli gyolcs féketőt
használ.
A haj különös ékessége a menyasszonyi koszoró. Ez fémből, selyem
ből, bársonyból, vászonból, papírból stb. stb. készült. „Csináltvirágos",
üveggyöngyös, „arany és ezüst szálas". (Ezért tornyosnak is mondják.) F á 
tyol nincs hozzá (XX. tábla 1 és 2).
Ezt a koszorót első sorban a menyasszonyok fejére teszik. Emellett
azonban egyházi funkciókat végző lányok fejére is felrakják. [Ezek a
„mennyegzetet" (baldachint), zászlót, szobrot keresztet stb-t vivő lányok!]
Ékszerek. Gránát.
Karikagyűrű.
Tulajdonképpen nem értékek. Különösen nem az a gránát. Ez ugyan
is üveggyöngysor. Madzagra van fűzve. A nyakat ékesítik vele (XXIV.
tábla 1).
Az 1890-es években még fehér porcelán volt az anyaga. S díszesebbé
telére a mellrészen egy piros vagy zöld színű pántlikát akasztottak rá.
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Volt ugyanis, hogy nem tettek rá pántlikát, hanem a gyöngy maga csüngött
alá a mellen. Mélyen, két szerrel! Most újra szeresen veszi körül a n y a 
kat. (Két szerrel vagy négy szerrel.) És újra pántlikás. De a pántlika most
már a háton csüng. És m á r általában zöld a színe (XXII. tábla 1)
A karikagyűrű viselése Ajakon nincs szokásban. Esküvő alkalmára
azonban minden menyasszony és vőlegény kölcsönbe vesz egyet-egyet..
S esküvő u t á n visszaadja a tulajdonosának.
Zsebkendő. Tulajdonképpen dísz.
Az 1890-es évek végén — az 1900-as évek elején még kerek, csipkés
és ,,taréjos" volt. A lány ilyet adott a szeretőjének is. S ilyen zsebkendőt
adott jegybe. Húsz évvel ezelőtt ment ki a divatból (XXXIV.
tábla).
Az első világháború idejében kezdték a mai négyszögletes, csíkos, fe
hér gyolcs gyári zsebkendő használatát (XXIV. tábla 1).
Az ünneplőbe öltözött lány rendszerint bal kezében tartja a zsebken
dőjét. Ha templomba megy, az olvasóját egy „göccsel" ráköti. Amikor t á n 
col, a zsebkendőt akkor is a bal kezében tartja. A menyasszonyi kalácsból
egy darabot beleköt. És ott „lötyögteti" tánc közben is (XIX. tábla 2).
aj) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata a menyecskéknél
(har
minc éven aluli asszonyoknál) és a húsz és harminc évek közti
lányoknál.
Itt előre kell bocsátanom a következő tájékoztatást: A huszadik é v ü 
ket túlhaladó lányok már asszonyok módjára öltöznek. Mindegyike a.
maga korú asszonyok ruházkodásához alkalmazkodik. A fiatalabb a fiata
lokéhoz! Az idősebb az idősebbekéhez. Természetesen azzal a különbség
gel, hogy az ilyenek nem használnak kontyfésűt és féketőt.
Ingváll. Ennél a ruhadarabnál észre lehet venni, hogy a menyecskék
az öltözetükre nézve nem túlságosan egységesek. Annak ellenére sem, hogy
náluk van egy kor jelző is: A gyolcs féketőhöz járó „menyecskecsüngő":
Ami harminc éves korig minden asszonyt megillet (XXV. tábla 1—2).
— A gyolcs ingváll akkor nyalka, ha csipke (díszpánt) van rajta, —
mondta az egyik adatközlőm. — Aki szegény, az nem tesz rá. A pócsi búcsú
alkalmára kétszeres csipkét is rátesznek. Ma a menyasszonyi ingvállra is
ráteszik azt. Áz azután eltart sokáig. Huszonöt éves koráig is! Azután m á r
csak egy sort tesznek rá, harminc éves korig.
Egy másik adatközlőm szerint a díszes menyasszonyi ingvállat addig
hordja egyik-másik, míg el nem szakad. Aki hamarabb megy férjhez, azé
előbb szakad el. Aki később megy, azé később! Azután már csináltatja
simán, mert megszólnák, ha másképpen csináltatná.
Ingalj. Mint a nagylányoknál.
Alsó. Mint a nagylányoknál.
Ráncos ufias és ruha (szoknya). A menyecskét a fehér ruha viselete
addig illeti, amíg gyermeke nincs. Egyesek azonban huszonöt éves korukig
is elhordják. Harmincéves koráig azonban m á r senki sem hordja. Egy a d a t 
közlőm például egy fénykép magyarázása közben következőket mondta:.
Az asszony testvéremet azért fényképezték le apró virágos zöld ruhában,
mert túl volt m á r az asszonysága harmadik évén.
Eszerint a menyecskecsüngő nem az egyenjogúság jelvénye.
Másik adatközlőm szerint pedig egy huszonöt éves asszonynak meghalt
az anyja. És ez az asszony a gyászéve eltelte u t á n m á r nem vett fel „rikítós' r
(feltűnő színű és mintájú) ruhát.
Véleményem szerint akkor is csak megvált volna az asszony a rikítós•

ti*
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nak mondott ruhától, ha gyásza nem lett volna. Mert átmenet határozottan
volt és van a menyecskék öltözködésében huszonöt éven túl, a harmincon
felüliek komolyabb (sötétebb) színei és mintái felé.
A menyecskék általános ujjas és szoknyaviselési szabályai egyébként
a következők:
1. Virágos fehér ruhát vesznek fel abban az időben, amikor a lányok
tiszta fehérbe öltöznek.
2. Virágos piros ruhát öltenek magukra, amikor a lányok virágos fehé
ret vesznek fel.
ó. Egyébként a színekre és a mintákra nézve a menyecskeség kezdő
idejében viselt ruhák színei és mintái az irányadók. Ez érthető is. Nemcsak
azért, mert az új asszony ragaszkodik megszokott lánykori ruháihoz, hanem
azért is, mert túl költséges lenne egyik napról másikra ruhát cserélni.
4. A huszonötödik évüket túlhaladó menyecskék ruháján már inkább
apróvirág minta van. És amint közelednek a harmincadik évükhöz, ez is
más. Egyszerűbb mintákkal cserélődik fel. Pántlikalyukas ruha azonban
harmincadik életévükig megilleti az asszonyokat (XXV. tábla 1—2).
Rekli. A fiatalabb asszonyoknak ugyanabból az anyagból készül ez a
ruhadarabjuk, mint a nagylányoké. (Tehát fehér gyolcsból!) A huszonötödik
evüket meghaladóké azonban aprómintás fehér kreppből is kerül. (Nagyon
kedvelt a kis epermintás.) S ebben az esetben m á r díszeket is raknak rá.
Az ujja végére farkasfogakat (keskenycakkokat). Túl rajta fekete bársony
pántokat. Az aljára megint csak farkasfogakat tétetnek. De a bársonypánt
száma ezen a helyen m á r csak egy (XXVI. tábla 1—2).
A farkasfogak a rekli régi díszei. De ezeket előbb még nem rátétként
alkalmazták. A ruha szélét cakkozták (fogazták) ki.
Kerek kötő. A nagy lányokéhoz hasonló.
Keszkenő. A nők asszonyságának legláthatóbb jele. Asszonnyá való
avatásának a betetőzése. Amikor a lakodalom végén a rózsás fehér delin
kendőt felkötik a fejükre, azután számítódnak csak asszonynak.
A menyecskék életében különben is nagyobb szerep jut a keszkenő
nek, mint a nagylányok életében. így meg lehet érteni, hogy a menyecskék
keszkenői semmivel sem alábbvalók a nagylányokénál. (XXV. tábla 1 és
XXVÍ. tábla 2).
A menyecskék keszkenőjének az alapszíne mindenesetre változato
sabb. Ezek közt ugyanis már lehet találni rózsaszín, világoskék és napra
forgósárga színű festett rózsáskendőket is. (Az utóbbi előfordulása egy
úttal cáfolata annak a hiedelemnek, hogy az ajakiak nem szeretik a sárga
színt. Egy idősebb ajaki férfi kurtán-furcsán mondta is előttem róla: Nem
szereti az, aki nem tud hozzájutni.)
És van ezek mellett az asszonyoknak rózsás fekete keszkenőjük is.
És van csíkos is. Az ilyeneket azonban inkább a fekete színű rózsátlan
(menyasszonyi) vagy a rózsás (kázsmér) nyakbavalóhoz veszik fel.
Terjedőben van köztük a kézivarrásos keszkenő is.
Harisnya. Mint a nagylányoknál.
Strompádli. Cipő. Csizma. Megintcsak a nagylányokéhoz hasonló.
Kapca. Bocskor. Mint a nagylányoknál.
Hajviselet. Kontyfésű. Fékető. Menyecskecsüngő.
Az asszony a haját
simán hátrafésüli. A nyakánál átfogja. Madzaggal átköti. Két részre veszi.
Hármas fonással két ágba fonja. Egy-egy kis madzaggal a fonását átvégzi.
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Kontyfésűt szúr a feje hátulján a hajába. Arra a két ág haját rárakja (rá
tekeri). (XXV. tábla 1 és 2).
Az új asszonynak a lakodalom u t á n az u r a nőtestvére vagy nőrokona
rakja kontyfésűre a haját.
ag) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata harminc éves kortól
negyvenéves
korig.
Bugyi. Itt-ott m á r téli használattal is előfordul.
Ingalj. Mint az előző korosztályoknál.
Ingváll. Már simán (dísz nélkül) csináltatják.
Alsó. Már színeset is viselnek. Sőt használt r u h á t is felvesznek alsó
helyett.
Ráncos ujjas és ruha (szoknya). Anyaga szövet, kázsmér, flanell, k a r 
ton. Az első kettős ünneplő ruhaanyag. Az időhöz a vastagságával vagy a
vékony ságával igazodik. Az utána következők inkább a kapkodó ruhák
anyagai. Színe zöld, kék vagy fekete. Mintája színe fehér, piros, kék vagy
fekete. A mintája maga csík és apró virág a harmincöt éven aluliaknál.
Kisebb levél vagy pont a harmincötön felülieknél. Díszítő anyaga közt ott
van még a fekete bársony és a zöld pántlika is. De ott van már a farkasfog
is. A múlt csökevénye! Egy keskeny rózsaszín díszpánt alakjában. S ez
olykor-olykor duplasoros is.
Egy harminc és harmincöt közti asszony így osztja be a ruhái hasz
nálatát: Hónap első vasárnapján kék mintás fekete delint vesz fel. Második
vasárnap kék mintás, fekete csíkos fekete szövetet. Harmadik vasárnap
kék mintás flanellt. Negyedik és ötödik vasárnap kék mintás kartont.
Ezeken kívül faluzónak egy kapkodó mintás ruhát (XXVII. tábla 1).
Rekli. Már nem gyolcs. Egyéb színes, könnyű anyag. Negyvenéves
korig récével is díszítik. Az ujján, sorban: réce, bársonypánt, megint réce
újra bársonypánt. Harmincöt éven alul rózsaszín a réce. Harmincöt éven
felül kék vagy zöld. Réce helyett szőrt vagy szövetet is tesznek.
Kerek kötő. Anyaga szőr, szövet, festőkék, karton, molinó (!). Színe
égszínkék, lila, zöld (nemzetiszín zászló zöldje is!) és fekete. Mintája csík
vagy apró mértani formák. Dísze fekete csipke. Azzal a különbséggel azon
ban korosztályon belül, hogy a harmincöt éven aluli csipkéjében piros
minta is van. A harmincöt éven felüli csipkéje pedig m á r tiszta fekete
(XXVIII. tábla 1).
Keszkenő. Anyaga delin, szövet, karton. Színe lilás, kék, sötétkék, fe
kete. Mintája apró fehér minta, apró kék virág, kávébarna csík, fekete
selyem csík, zabos fekete selyem csík, kék vakvirág, gyári varrott levél
(XXVIII. tábla 1).
Kázsmér nyákbavaló.
Nagy sály. Selyem nyakbavaló.
A kázsmér
nyakbavalónak volt egy különlegessége. Harmincöt éves korig piros rózsást
használtak belőle. Harmincöt éven felül kék rózsást. Ma is él ez a szokás.
De egyre halványodik. Részben azért, mert a kék rózsásból kevesebb van
forgalomban. Részben azért, mert ritkább portéka és így többe kerül.
Több (sok) pénze pedig kevés embernek van.
A nagy sályról az előző ismertetések u t á n nem tudok többet mondani.
A-selyem nyakbavalót nagyon ünnepélyes alkalmakkor szokták fel
venni.
Harisnya. Strompádli. Cipő. Kapca. Csizma. Bocskor. Mint az előző
korosztályoknál.
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Hajviselet. Kontyfésű.
Fékető. A harminc éven aluli asszonyokéhoz
hasonló.
ah) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata a negyven-ötven
év
közti
asszonyoknál.
Bugyiról, ingvállról, ingaljról, alsóról lássuk az előző korosztálynál
mondottakat.
Ráncos ujjas és ruha (szoknya). Csupán annyit jegyzek meg itt, hogy
ennek a korosztálynak a tagjai még színes és mintás anyagokat viselnek.
De ezek sötétek és aprók.
Rekli. Mint a ráncos ujjasoknál és ruháknál (szoknyáknál).
Kerek kötő. Mint az előző pontokban.
Sure. Jobb anyagból is. Színe sötétkék. Gallértalan. A kapkodóhoz és
íx munkaruhához hordják. A dohányosok (dohánykertészek) viseltek ilyet
legelőbb. Tőlük vették át az ajakiak.
Kázsmér nyakbavalóról,
nagy sályról és selyem nyakbavalóról
nincs
több mondanivalóm, mint amit az előző korosztálynál elmondtam.
Szvetter.
Sötét színekben. Ünnepélyesebb alkalommal nyakbavalót
kötnek fölé.
Köce. Anyaga bőr. Formája: egyenes, ujjatlan. Kétféle. Az egyik fes
tetlen. A másik barnára festett. Az elsőt dologban használják. A másodikat
ünnepélyes alkalommal veszik fel. Templomba is elmennek vele. Ilyenkor
azonban egy nagy kendőt borítanak rá.
A dohányosok használták legelőbb. Tőlük vették át.
Harisnya. Strompádli. Cipő. Kapca. Csizma. Bocskor. Mint az előző
korosztályoknál.
Hajviselet. Kontyfésű. Fékető. Zsebkendő. Mint más asszonyoknál.
ai) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata ötvenéves kortól hat
vanéves korig.
Az előző korosztályoktól elhatárolják a következő különlegességei:
Ráncos ujjasok és ruhák (szoknyák), reklik, szvetterek, kerek kötők, surcok
ás keszkenők színei náluk m á r feketék. Egyik-másik asszony azonban
még tompa színű apró mintásokat is felvesz belőlük (XXVIII. tábla 2 és
XXIX. tábla 1).
aj) Ruhadarabok,
ruhadíszek és ezek használata a hatvanadik
élet
éven túl.
Ennek a korosztálynak meglepően vegyes a ruhakészlete. Benne sok a
m ú l t csökevénye.
Bugyi. A fázósak hosszú szárú bugyit is felvesznek. Ez bolti áru.
Ingalj. Anyaga nagyobb részben kendervászon. Kisebb részben pamutos kendervászon. Az utóbbi a régi idők hagyatéka. Éspedig azoknak az
időknek, amikor sok volt a pamut. Nem jó ingaljanyag volt. Lelankadt. A
szegények azonban kénytelenségből megvették.
Ingváll. Az 1900. évig csak kendervászonból készítették. Akik nagy
lányok voltak abban az idő tájban, itt-ott még ma is viselik. Viseltes (!)
ingaljból készítették. Ami m á r megtört. Rövid ujjú, válltoldásos és dísz
telen volt.
Pamutos vászon ingváll is volt. 1910 táján próbálkoztak vele. Nem
szerették. Elhagyták.
Néhány régi asszonynak gyolcs ujjú kendervászon ing válla is volt.
(Ennek a válltoldása is gyolcs volt!) Legnagyobb nyári melegben beszéltem
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az egyik tulajdonosával. A gyolcs ujjú ingváll akkor is rajta volt. És kérdés
nélkül azt kezdte előttem bizonygatni, hogy azért szereti ezt a fajta ingvállat, mert téli időben (!) melegebb, mint a „tiszta" gyolcs ingváll.
Gyolcs ingválluk is van azonban jócskán az idősebb asszonyoknak.
Ezen azonban nincs semmiféle díszpánt.
Lakatos ujjas és ruha. Régi ruhadarabok. Van bennük posztó is, se
lyem is. A posztó világosabb színű: zöld vagy barna. A selyem egészen
sötét: fekete. Amaz kockás is, gyári hímzett virágos is. Emez vak virágos
(33. kép).
Mint a címszavakkal is kifejezésre j u t t a t t a m : Van ujjas- és szoknya
része. Az ujjasrész a különlegesebb benne. Ennek is a hátsó része. Nem a
pászossága miatt. (Mert az ujjas maga pászos.) Hanem a derékon aluli
szabásmódja és díszítése miatt. Derékon alul ugyanis kettős kis hajtása
<hólja) van. A két hajtást együtt „szembehajtásnak" mondják. Az ujjashoz
való viszonya miatt pedig még „kis aljnak" is mondják. Fölötte egy kis
„masli" (csokor) rátét van. (Közepén „átkötője" is van.) Mégsem máslisnak
nevezik az ujjast, hanem „lakatosnak". El lehet gondolkozni azon, hogy
vajon azért-e, mert a hólt lezárja? Vagy azért, mert a dísznek hozzá nem
értő kezek közt lakat lett a formája (XXX. tábla 1). Világosabban a fiata
lok régi viseleténél: XXXIV.
tábla.).
Az ujjas egyébként „sonkaujjú". Ujja végén „farkasfogas". Felette fe
kete bársonypántos. (Utóbbi a mai ráncos ujjasnak is dísze!) Az ujjas alja
ugyancsak farkasfogas és bársonypántos.
Nagyobb tájékoztatásra megjegyzem itt azt, hogy a hatvan éven fe
lüli asszonyok más életszakaszaiban mások voltak a lakatos ujjasnak a
színei. Frissebbek. És ezek a színek — akár a mai nagylányok ráncos ujjas
viseleténél — meghatározták a lakatos ujjas használati (viselési) rendjét.
A gyári hímzettvirágos, kockás, piros posztó lakatos ujjas így lett hónap
második vasárnapi nagylányos öltözetté. A hímzettvirágos, kockás zöld
posztó lakatos ujjas pedig így lett hónap negyedik vasárnapi nagylányokat
illető öltözetté. És ezek mindegyikénél kialakult egy-egy keszkenő viselési
módszer.
Ha ezekről itt nem tudtam vagy nem akartam volna írni, a ráncos ujjas
m a i ajaki divatjához kapcsolódó öltözködési szabályokat az ujjassal együt
tesen átplántált öltözködési szabályoknak lehetne mondanunk.
Talán még annyit: A lakatos ujjas béléses. így hűvösebb időben hasz
nálják.
Ráncos ujjas és ruha (szoknya). Anyaga selyem, szövet, parhet vagy
karton. Alapszíne fekete. A selyem mintája csíkos-vakvirágos. Egyebeké
kockás. Díszei: az ujjas ujján és alján farkasfog és bársonypánt. Nem
különben a szoknya alján is (XXIX. tábla 2).
Rekli. Anyaga könnyebb fajta nyári anyag. Ennek fekete a színe.
Mintái a vakvirágos vagy kockás. Díszei a ráncos ujjas díszei.
Kerek kötő és sure. Az első anyaga glott. A másodiké kékfestő. Színük
fekete, illetve kék. A glott ünnepi. A kékfestő hétköznapi.
Keszkenő. Anyaga ternó vagy- szövet. Színe fekete. Mintái a esetlege
sen fekete selyemcsík. A ternó ünnepi. A szövet ünnepi is, viselő is.
Kázsmér nyakbavaló. Kender kendő. Selyem nyakbavaló. Valamennyi
ről szó volt már. Mint ezt a korosztályt érdeklő dolgot, megemlítem itt azt,
hogy a jobb módúaknái lehet kékvirágos kázsmér nyakba valót is találni
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a sok-sok piros virágú fekete nyakbavaló közt. És hogy a korhatár szélén
járók kénytelenségből is viselik m á r a menyasszonyi kendőt. A kázsmér
nyakbavaló ugyanis a sok viseléstől nagyon megkopott (XXIX. tábla 2).
Guba. Fekete fürtös, piros galléros. Nagykárolyi fajta. Valaha a lá
nyok is gubában jártak téli ünnepnapokon a templomba. (Ilyenkor alig
fértek be a padba.) (XXXI. tábla).
A hetvenedik évét túlhaladt Molnár Lizák Mari néni is járt benne,
mint lány. De csak egy évig. Ez tizenöt éves korában történt. Azután kázs
mér kendőt vett. Asszony korában azonban megint csak visszatért hozzá.
Haláláig megtartotta. Olykor-olykor használta is. Persze volt neki amel
lett kázsmér kendője is.
Bunda. (Kerek bundának is mondják.) Báránybőrből készült. Ujj nél
küli. Barna, prémes, szironyos és rátétes. Drága volt. Nem mindenkinek
került belőle. Egy idő tájban ünnepélyesebbnek is tartották a gubánál.
(Körülbelül az 1890-es évek végén.) A lányok azonban sohasem viselték
Ajakon. Tehát nem tisztán mód kérdése volt ott a bundaviselet
(XXX.
tábla 2).
Nem volt „örökös darab". Húsz év alatt sokat avult a színe. Már fes
tetni kellett. Ezután hamarosan el is szakadt.
A megyében a 90-es években általános divat volt. Lassan-lassan azon
ban elpártoltak az asszonyok tőle. A magyar szűcsmesterek száma is meg
csappant. S akik megmaradtak a szakmában, túl drágán dolgoztak. Az
ajaki nők többsége is elpártolt így a bundától. Gubát vett magának. Volt
azonban olyan is, aki nem tudott belenyugodni. Elment a szomszéd köz
ségbe — többek közt Mándokra is —, ott vett magának valamelyik ház
ban bundát. Ott még lehetett kapni. Ott ugyanis előbb ugyancsak divatos
volt a bunda. Mint divatját múlt holmit, ott olcsón is adták.
Köce. Mint a negyven-ötven éves asszonyoknál.
Harisnya és harisnyakötő.
Mint a negyven-ötven év közti asszo
nyoknál.
Cipő. Bőrből készült. Fekete, fűzős félcipő. A félcipőt az öregasszo
nyok cipőjének tartják.
Kapca. Mint a fiatalabb korosztályú asszonyoknál.
Csizma. Itt-ott akad még nálunk a régi fajta puha szárú olajos csiz
mából. Ennek a fajta csizmának minden időben az volt a rossz tulajdon
sága, hogy befeketítette a nők ingalját és alsóját (XXX. tábla 1).
Hajviselet. Kontyfésű. Mint a fiatalabb asszonyoknál.
Fékető. Van, aki melegebb anyagból készíti a féketőjét. (Tehát nem
gyolcsból.) Sőt van olyan is, aki lemondott róla. Elhagyta.
Zsebkendő.
Mint a fiatalabb korosztályú asszonyoknál. Ünnepi
viselet.
B) Az idegenes (az ajaki nők többsége által be nem fogadott)
női
viselet.
a) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata életkorok
szerint.
aa) A ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata a születéstől
hat-,
nyolc-, kilenchónapos
korig.
Itt meg kell jegyeznem a következőket: Az állami kelengyeajándé
kozással kapcsolatban más ruhadarabokat is használatba vettek a község
ben. Azok használatához részben új elgondolások kapcsolódtak, részben
— legalább egyelőre — különös indoklással húzta vissza magát a nép.
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Kis ing. Nanszuanyag. Fehér, rózsaszín vagy kék színű. Az ajakis fél
inghez hasonlít. De nincs rajta mízli.
A színessége m á r is alkalmat adott az ajaki anyáknak arra, hogy a
fehér kis inget keresztelő ingnek használják be. A rózsaszínt leányingnek,
a kéket pedig fiúingnek fordítják.
Rekli. Anyaga pamut. Fehér, rózsaszínű vagy kék. Közismert gyári
készítmény. Színei alapján éppen úgy kezdik keresztelőreklinek és leány-,
meg fiúreklinek felhasználni, mint a kis ing megfelelő színű darabjait.
Pelenka. (Tetra.) Közismert vékony gyári pelenkaféleség. Nem szere
tik pelenkának, mert főzni kell, hogy a fehérségét visszanyerje. Azért in
kább egyébre használják fel az anyagát. Nagyobb gyermekeknek ajakis
inget csinálnak belőle. Esetleg a nagy párnáknak hajat vagy éppen az a b 
lakra függönyt készítenek belőle.
Gumi pelenka. Vannak olyanok, akik nem kedvelik. Azt vetik ellene,
hogy különös módon kell vele vigyázni, mert ha a gyermek teste soká áll
benne a „nedvesbe" az „kiveresedik". Van olyan is, aki azt mondja, hogy
azért „rossz", m e r t a gyermekek testétől elfogja a levegőt. Azokon a helye
ken azonban, ahol egy (!) párnában nő fel a gyermek, mégis jónak találják.
Azt mondják: nem „vizesedik" el vele teljesen a párna.
Sipka. Van „csücskés" és van „cicasipka". Az előbbi hegyben végződik.
Az utóbbi két „fülben". A cicasipkát nem szeretik, mert benne a gyermek
— a macskához hasonlít.
ab) A ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata hathónapos
kortól
kétéves korig.
Rekli. Eredetileg az előbbi korosztálynál leírt rekli mása volt. Egy
különös elgondolással és fogással azonban gyökeresen átalakítják. Nyitott
hátsó része — a nyaknál — két gombot varrnak rá és fordítva — hátuljá
val előre — adják a gyermekre. Ezzel a gyermek hátát is betakarják.
ac) A ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata kétéves kortól hat
éves korig.
Ezeknél a gyermekeknél — nagyon érdekesen — máris elkezdik a hó
nap négy vasárnapja szerinti öltöztetést. (Amennyiben öt vasárnapja lenne
a hónapnak, az ötödiken "a negyedik vasárnapi ruhát adják a gyermekre.
S az idősebb korosztálynál ugyanígy járnak el.) Az első vasárnapi ruhához
legtöbbször régi anyagot használnak fel. S ezt ráncosra, övesre és pántosra
készítik. A második és harmadik vasárnap viselete m á r kereskedelmi n á j lon (nylon) vagy ballon (bánion) ruha. A negyedik (és ötödik) vasárnapi
ruhát azonban a vett anyagból az első vasárnapihoz hasonlóan ajaki v a r r ó 
nőkkel készíttetik. A ruhaformák azonban teljesen nincsenek kialakítva,
így mellőznöm kell a leírását.
ad) A ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata hatéves kortól húsz
éves korig.
A ruhák és használatuk összevisszaságának a szabályozására az 1953.
évben nagy Torma Margit (a későbbi Poncsák Györgyné) négy, korosztály
beli cimborájával tett kísérletet. De az idős asszonyok az egységes (azonos
formájú) ruhájuk láttára még kemény szavakkal adtak kifejezést a rosszalásuknak.
Nevezetesebb idegenes ruhadarabjaik a következők voltak:
Bugyi. Anyaga selyem vagy trikó. Előbbi gyári, utóbbi téli anyag volt.
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Színükre nézve változatosak voltak. Csak piros nem volt köztük. Rövid
szárúak voltak. Készen vették.
Kombiné. Anyaga selyem vagy trikó volt. A selyem nyári. A trikó téli.
A selyem alul bő volt. A trikó pedig testhezálló.
Darázsfészkes ruha. Anyaga flokkon volt. A színe pedig kék. Mintája
vegyes virág, zöld levéllel. Egybeszabott volt. És vállpántos, „babanyakas"
(kerek nyakú). Kézelős ujjú is. A vállpárna és nyakrész közt két-három
ujjnyi széles „darázsfészek" volt. ö v e s is volt. Az öv saját anyagából ké
szült. Ez három ujjnyi széles volt. A ruha alja pedig húzott.
Rakott ruha. Anyaga szövet volt. Színe fehér vagy kék. Egybeszabott
volt. És vállpárnás, spicces-galléros. Mellrészén sima. A kék színűn két
díszzseb volt. ö v e s is volt. A ruha alsó része lerakott. A lerakások egymás
utániak, íznyi szélesek.
Hollas ruha. A lerakott ruhától abban különbözött, hogy a lerakásai
nem egymás után, hanem párosan és egymással szemben voltak. Ezek közt
virágos fehér anyagok is kerültek.
Húzott ruha vagy rövid ujjú ráncos ruha. Anyaga mintás piros krepp
vagy karton volt. Vállpárnás és babanyakas volt. A melle ráncos. Gombjai
fehérek. Szoknyarésze húzott volt. Egy rávarrt sima öv szorította le a de
rekát (XXXII. tábla 1).
Ezeknek a használatát nagy Torma Margiték következőkben szabták
meg: Hónap első vasárnapi lett a darázsfészkes. Második vasárnapi a ciklis. Harmadik vasárnapi a rakott ruha és a hollas. Negyedik (és ötödik)
vasárnapi a húzott.
Gyász esetén a régi fajta fekete ruhájukat vették fel.
Egyetlen ruhájukhoz sem kötöttek kötőt.
Kardigán. Gyapjú. Piros vagy kék színű. Közismert szabású. Bolti
áru volt.
Nagy kabát. Anyaga szövet volt. Színe kizárólagosan kávébarna. Nyaka
kihajtós. Ujja végén felhajtott kézelővel. Karcsú. És hátul pántos.
Keszkenő. Csak hűvösebb időben kötötték a fejükre. Piros kardigánhoz
kék szélűt. Kék kardigánhoz és fekete ruhához fekete keszkenőt. Barna
kabáthoz nyáron fehér szélű rózsás kendőt (keszkenőt) kötöttek a fejükre.
Télen mintás rózsaszínűt vagy égszínt.
A keszkenők még ajakisak voltak náluk. Ügyszintén a színválasztásuk
is az volt.
Harisnya. Pamut. Kávébarna színű.
Harisnyakötő. Gumiszövet.
Cipő. Fűzős félcipőt húztak fel melegebb időben.
Csizma. Keményszárú fekete borjúbőr csizmát húztak. Nagykabáthoz használták.
Hajviselet. Hosszú haj esetén pántlika nélküli két ágba fonás. A h a j 
fonat végén pertli. Koszoróba rakott haj.
Ékszerek. (Fülbeválók. Gyűrűk. Nyakláncok.
Gránátok.) Az elől fel
soroltak ezüstből valók voltak. Egyre gyakoribbak lettek. Az utolsót, — a
gránátot — a régi anyagból üvegből alakították ki. De m á r szalag hozzá
adása nélkül tették a nyakukba. Kétszerrel tették. Elöl hosszan lecsüngetve.
Az új ruhadivatot az ajaki lányok vagy hozzátartozóik elsősorban Kis
várdán „nézték l e " a „jól öltözött" lányokról. Azután a gimnazista (kis171
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várdai gimnáziumba járó) ajaki lányok ruháját is át-átnézték. De nem
utánozták szolgailag. Egymásközt megbeszélték, hogy melyik ruha leg
tetszetősebb és azokból hogy lehetne nekik viseletet kialakítani. Az ajaki
varrónők segítségével a divatlapokból is válogattak. Nevezetes idegenes
ruhavarrónők voltak ekkor Ajakon Karámosné, Frisku Ilonka és Tűrik
Borca. Az első csak idegenes ruhákat varrt.
Nagy Torma Margit és társnői férjhezmenetelük után újabb kezde
ményezők kerültek a nagylányok közt. Ezeknek m á r könnyebb volt a
dolguk. Az idősebb asszonyoknál és férfiaknál kevesebb ellenszenvvel ta
lálkoztak.
Ez a kezdeményezés az 1960. évben történt.
Ekkor Dolhai Margit, Kovács Veronka és két más lány voltak a kez
deményezők.
Ruháik közt a következő különösebb darabok kerültek:
Melltartó. Fehér nájlon vagy selyem.
Bugyi. Selyem vagy kötött cérna. Többnyire fehér volt. Ritkábban
rózsaszín vagy kék.
Kombiné. Anyaga selyem. Szabása: „atlétás mell". Csipkés kerek alj.
Színe fehér.
Nájlon ruha. Fehér alappal. Kék, zöld vagy piros mintázattal. Egybe
szabott. Kivágott nyakú. Hátul cipzáras. Háromnegyedes ujjú. Csipkés.
Saját anyagából készült övvel. Ami hátul bokrára kötődik
(XXXII.
tábla 2).
Perion blúz és rakott szoknya. A blúz „babanyakas". Csipkés. Három
negyedes ujjú. Alapszíne fehér. Mintázata zöld. A szoknya sötétkék vagy
„búzakék" (búzavirágkék).
Perionblúz
és kartonszoknya.
A blúz alapszíne fehér. A szoknyáé
ugyancsak fehér. Csíkozott és rózsás. Ezek színei: piros, lila, kék és zöld.
Ballonblúz (banlonblúz) és szövetruha. A ballon egyszínű. Ciklámen,
lehér vagy égszín. A szövet színe fehér. Esetleg az egész ruha anyaga fehér
szövet. Akkor nyári ruhának varrják. Kivágott nyakúra, háromnegyedes
ujjúra és csipkésre készítik.
Hollas ruha. Mint az 1954-es idegenes viseletnél. De csak sima fekete
szövetből.
Kartonruha. Egész ruha. Égszín, kék vagy zöld színű.
Gyapjúruha. Sötétkék színű.
Az itt említett ruhák közül a nájlonruha első vasárnapi lett. A perlonblúzos rakott szoknya második vasárnapi. A ballonblúzos szövetruha n e 
gyedik és ötödik vasárnapi. Űrnapján fehér alapú ruhát vesznek fel. Úgy
szintén májusi és októberi vasárnapokon is.
A hollas ruhát gyászban vették fel. Éspedig nagypénteken és a szülők
félévig tartó mély gyászában.
Szülők további félévi gyászolása esetén égszín, kék vagy zöld karton
egész ruhát viselnek.
Testvért két hónapig gyászolnak tiszta feketében. Utána már sötét
színekben. „Messzi rokont" negyedik-ötödik vasárnapi ruhában gyászolnak.
Kötényt csak hétköznapló ruhával hordanak.
Kuli. Ciklámen- vagy égszínekben.
Nagykabát. Csak szürke színben.
Keszkenő. Télen át fehér alapú delin keszkenőt hordanak. Ezek régi
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fajták. Esetleg „kanadásokat". (Kanadából küldött delin kendőket.) Utób
biak piros, kék vagy zöld színűek. Esetleg együtt is előfordulnak náluk.
Keszkenőt nyáron csak gyászban viselnek. Akkor a lányok fél évig haja
donfőn sehova el nem mennek.
Harisnya. Testszínű.
Szandál. Nyáron. Magassarkú.
Cipő. Kizárólag fekete félcipő. Télen is.
Hajviselet. Mint az 1954-es idegenes viseletnél.
Ékszerek. Teklagyöngy vagy rózsás nyaklánc. Melltű rózsával vagy
saját keresztnevével. Karóra.
Az első világháború óta egyre inkább terjedt az idegenes egybeszabott
fehér selyem menyasszonyi ruha a községben. Az ezt kezdetben még múlha
tatlanul kiegészítő hosszúfátyolos
mirtuszkoszorút
azonban a második
világháború utáni években egyre inkább a rövidfátyolos
mirtuszkoszorú
váltotta fel. Sőt ez a fajta koszorú már a régi fajta tornyos koszorút is
csaknem teljesen kiszorította a viseletből.
ae) Különleges idegenes ruhadarabok, ruhadiszek és ezek
használata
az asszonysorban
levőknél.
Vannak olyan asszonyok (és ezek a fiatalabbak), akiknek az öltözete a
nagylányokéval azonos. így nincs róluk különösebb mondanivalóm.
Vannak olyanok (és ezek már az idősebbek közül kerülnek ki), akik
egy időben úttörői voltak az idegenes (vagy méginkább: a városias idege
nes) viseletnek, — akik társtalanok voltak és maradtak ruhájuk fazonja
megválasztásában. Az ilyenek a divatlapok szerint öltöztek és öltöznek.
Vannak olyanok is, akiket a körülmények (például vagyoni helyzetük)
kényszerítettek és kényszerítenek arra, hogy az ajakis viseletből kivál
janak. Az ilyenek ruhaanyaga túlnyomó részben az elbontott ajakis ruha
anyaga. S az ilyenek akarva nem akarva nem tudnak lemondani az ajakisságukról. Például kötőt hordanak.
Vannak olyanok is, akik egy-egy feles kertész (dohányos) vagy mező
gazdasági cseléd családtagjaképpen idegenből, idegen viselettel kerültek a
községbe. Az ilyenekről azután már nagyon is volna mit beszélni, de annyi
féle a ruhájuk anyaga és formája, hogy rövid idő alatt tüzetesen meg
ismerni lehetetlenség, — s emellett olyannyira ajaki hatás alá kerültek, —
elhalálozásukkal vagy elköltözésükkel olyannyira fogy a számuk, hogy
amikorra távoli helyekről, -— például Nyíregyházáról — minden ágabogával megismerkedhetnénk, — talán kárba is veszne a munkánk. Már
nem élő, hanem halott viselettel lenne nála dolgunk. Kivétel ebben a
tekintetben a dohányos asszonyok szabad elejű ruhája (34. és 38. kép).
Végül: vannak olyan viseletek, amelyek csak újabban kaptak lábra.
Az idegenes viseletű nagylányok asszonnyá válásával.
Egybeszabott
ruha. Egyik különlegessége a skótos ruhaanyagból
varrva. Váll nélkül.
Az új asszonyok piros színű szövet ruhája. Ennek kivágott a nyaka.
Háromnegyedes az ujja. És szembe-hollas az alja. Valamint oldaltkötős az
öve. Az új asszonyok ebben járják el a meny asszony táncot.
Szabad elejű ruha. Feles kertészek hozták be Ajakra. Szihalom tájé
káról hozták, az 1890-es évek elején, 1900-as évek végén. Csak maguk
hordták. Mások át nem vették.
Kovács Istvánnénak
van már most egyedül ilyen fajta — ujjasa.
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A szoknyája már semmiben sem különbözik a hasonló korú, ötvenes évük
ben járó, ajakis ruhát viselő asszonyokétól (33. kép).
Szűk ujjas és szoknya. Az idegenből jött régi cselédek nő családtagjai
viseletének a maradványa. Anyaga olcsóbb fajta anyagok közül került
ki. Színe világosabb az ajakis ruhák színeinél. Az öregeket sem kivéve.
E ruhának ujjas és szoknyarésze van. Az előbbi testhez álló és „lekötős". A szoknyarész szűk nála. Csak egy-két ruhadarabot vesznek alá.
Üj asszonyok hajviselete. Az idegenesen öltözők ma már „rózsakontyot" viselnek. Hosszú hajukat (!) bal oldalt választják. Két ágba fonják.
Csipeszre csavarják. Haj tűkkel erősítik fel.
2. A Z

AJAKI

ÉLÖ

FÉRFIVISELET

Ez a viselet az ajaki viselet ismeretlenebb része. Róla általánosságo
kat is alig tudnak mondani a szabolcs-szatmáriak.
Ha egy-egy ajaki férfi kimozdul a községből, — az idegenes ruhájában
mozdul ki. Az ajakis ruháját otthon hagyja. Nem viszi a „világ" elé. Nem
mutogatja. Ezt már — a maga községében is alig-alig veszi fel. A kicsi fiú
gyermekeket nem számítva, — alig egyhuszad részük veszi magára. Lassan
teljesen kiszorítja az idegenes ruha a használatból.
Az idegenes ruha tulajdonképpen munkaruhaként került a községbe.
S ez a zakóból és pantallóból álló városi polgári ruha.
Bár a többség ruhája már idegenes — az öntudatos többség Ajakon
még a „régi" (pusztulás szélén álló régi) ruhadarabokat tartja ajakisnak.
A régi ajakis férfi viseletet egyébként Rákóczi-viseletnek nevezik az
ajakiak.
Az ajaki férfi viselet persze, megint csak nem azonos minden tekin
tetben. A régit — mint ahogy a nők viseleténél is láttuk — el-elhagyják.
Egy-egy újítást pedig m á r megszoknak. Az idők során be is fogadnak.
Az újítók — mint megint csak látni fogjuk — általában a legények.
Amit a női viseletnél az idegenes viselet befogadásával kapcsolatban
kihangsúlyoztam — itt is megáll. Az ajakiak (ajaki férfiak) közt az idők
rendjén, beköltözés révén idegenek (idegen férfiak) is meg-megjelentek.
Elhozták magukkal egy-egj^ község (sőt egy másik táj egy-egy községének)
a férfi viseletét. [Az 1880-as években beköltözött kisebb számú tót és
rutén telepesekkel és az azelőtt és azután is évről évre váltogatódó ma
gyar származású dohányosokkal (feles kertészekkel) és cselédekkel kap
csolatban mondom itt ezeket.] S ez a viselet nem tudott itt meghonosodni.
Az öregekkel (beköltözött öregekkel) kipusztult. A fiatalok (beköltözött
fiatalok) mihamar átvették az ajakis (akkori ajakis) viseletet. [Nem egy
szer hallottam velük kapcsolatban azt a megjegyzést, hogy az idegenek
(köztük a nem magyar származásúak is) ajakibbak (és magyarabbak) igye
keztek lenni a régi (tősgyökeres magyar) ajakiaknál.]
A) Az ajakis (ajaki férfiak által befogadott — sajátosan ajakinak te
kintett)
férfiviselet.
a) Ruhadarabok, ruhadíszek és azok használata életkorok
szerint.
aa) A ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata a születéstől
hat
nyolc-kilenchónapos
korig.
A fent említett korosztályba tartozó fiúgyermekek ajakis viselete
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semmiben sem különbözik az ugyanazon korosztályú lánygyermekek leírt,
aj akis viseletétől.
ab) Ruhadarabok,
ruhadíszek
és ezek használata
hat-nyolc-kilenc
hónapos kortól kétéves
korig.
Az ehhez a korosztályhoz tartozó fiúgyermekek aj akis viselete csupán
a hajviseletben különbözik az ugyanazon korú leánygyermekek leírt ajakis viseletétől.
Hajviselet. A fiúgyermeknek egyéves korig nem vágják le a haját, mert
azt hiszik, hogy a szeme gyenge lesz. Amikor megnyírják, disznózsírral
megkenik a haját, hogy szép legyen. S a haja elválasztása nélkül a szemé
től kétfelé csapják a haját.
ac) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata kétéves kortól négy
éves korig.
Az ehhez a korosztályhoz tartozó fiúgyermekek aj akis viselete a h a j 
viselet kivételével megegyezik az ugyanazon korú leánygyermekek aj akis
viseletével. A hajviseletről lássuk az előző korosztály viseletét.
ad) Ruhadarabok,
ruhadíszek
és ezek használata
négyéves
kortól
tizenkét éves korig.
Itt meg kell jegyeznem a következőket: a szóban levő korosztály vi
seletéből már csak három ruhadarab az ajakis.
Hosszú ing. Dísz nélküli. Mizli nélküli. Lehajtós nyakú. Gombos.
Zájmlis. Ujja kézelős.
Kapca és csizma. Mint az ugyanolyan korban levő leányoknál.
Hajviselet. Már el is választják a hajat. Ki középen. Ki bal oldalon.
ae) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata tizenkét éves kortól
a házasságkötés
idejéig.
Gatya. Gyolcsból készítik. Fehér színű. Madzagos. (Ez korcban van.)
Szűk. Sima.
A tehetősebb családoknál tíz gatyát kap a fiú, ha megházasodott és
külön megy lakni. Akkor is, ha házassága u t á n jó idő múlva csapják külön.
A menyasszony két jegygatyát ad az esküvő előtti estén a vőlegény
nek.
Ing. Féling. Gyolcsból csinálják. Lehajló nyakú. Gombos. Mellén
zájmlis.
A menyasszony két jegyinget is készít a vőlegénynek.
Ujjas, lajbi, nadrág. Az ujjas testhezálló. Kihajtott gallérú. Zsinóros.
Két oldalán, lent zsebes.
A lajbi zsinóros. Zseb nélküli.
A nadrág korcos, nadrágszíjas, ellenzős, zsinóros, egyenes szárú. Ez
a fajta nadrág fiataloknál nagyon ritka.
Kapca. Csizma. Mint a kisebbeknél.
Kalap. Anyaga posztó. Színe fekete. Karimája keskeny. Teteje magas.
Nem az ismert legrégibb fajta. Amikor az még megvolt, azt nevezték
ajakisnak. „A magas tetejű más divatja falukból került Ajakra. Egy fiú
meglátta, azt mondta, én is veszek olyat. Megvette. A többi fiú áttért
arra."
Bokréta. A legénysorban levők virágot, kalászt, tollat szúrnak a ka
lapjuk pántlikájához. Ezeknél nevezetesebb a vőlegények csinált-virág bok
rétája. Ezt külön szertartás mellett teszi le az új emberré vált vőlegény.
Amikor a menyasszony a gránátját, mizlijét és pántlikáját leveszi, a vő175

legény is leveszi a bokrétát. ,,Soha többet nem tehet a kalapjához semmit.
Még egy búzakalászt sem. Nem illik neki."
Sipka. Bőrből vagy szőrből készült. (Az utóbbi volt a becstelenebb.)
Fekete színű. Béléses. (Ez mindkét fajtánál fehér színű báránybőr.) Hegyes
fajta. Karimás. Tetejét viselés közben nem szokták beütni.
Hajviselet. Elválasztott.
af) Ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata középkorú
férfiaknál.
A guba kivételével az előző férfi (legény) viseleténél ismertettem. Az
asszonyoknál is szóvá tettem a hatvan éven felüli korosztálynál. Manapság
szekerezés közben, hideg időben használják a férfiak.
Hajviselet. Mint az előző korosztálynál.
ag) Ruhadarabok, ruhadiszek és ezek használata öreg
embereknél.
Gatya. Vászonból készült. Négy szélből van. Bő is. Korcosra és madzagosra csinálták. Végig ráncolták. Ez nagy munka volt. De a nyalkaságnak
velejárója volt, hát megtették.
A ma élő öregek már csak nyáron járnak gatyászárban. Azt mondják,
hogy nagyon egészséges. Az ember testét jobban járja a levegő. Télen már
nadrágot húznak rá. A g'atyaszárat rácsavarják a lábszárukra. Ügy me
legebb.
Ing. A férfiak inge most gyolcsból van. Az első világháború óta készí
tik gyolcsból.
Ujjas, lajbi, nadrág. Az ajakisokról az előzőkben már volt szó. Ezek
után el kell itt még mondanom a következőket: a zsinóros ruhát 62—63
esztendeje hozta be Sós Pista, meg Kerekes Mihály a községbe. Fekete volt
előbb. És fényes is volt. Ha megázott, kifakult. Olyan lett, mint a
kapca. Legjobb volt a posztó. Volt aki, ha megkerült neki, akkor is csak
lakodalomba, bálba és templomba vette fel. Az ujjasnak kondor (fekete
báránybőrös) volt a nyaka. A lajbi nyakas volt. Fiatalnál-öregnél. Hús
vétban már csak lajbiba öltöztek. Még ha fáztak is.
A ruhát Kisvárdában és Nyíregyházán varratták. Leghíresebb szabó
volt Kisvárdában Kása Lajos.
Kapca. Csizma. Mint a fiataloknál.
Kalap. Lássuk a középkorú férfiaknál.
A sipka, sure, kapca, csizma és bocskor ismertetése az előzők után már
fölösleges. A hajviseletről is ezeket kell mondanom.
B) Az idegenes (ajaki férfiak által be nem fogadott — ajakinak nem
tekintett)
férfiviselet.
a) A ruhadarabok, ruhadíszek és azok használata életkorok
szerint.
ab) A ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata
hat-nyolc-kilenc
hónapos korig.
Lássuk az azonos korú leánygyermekek idegenes ruhájánál mondot
takat.
ab) A ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata
hat-nyolc-kilenc
hónapos kortól kétéves
korig.
Azonos a megfelelő korú leánygyermekek idegenes ruhájánál mon
dottakkal.
ac) A ruhadarabok,
ruhadíszek és ezek használata négyéves
kortól
tizenkét éves korig (!).
Ing. Tarka anyag.
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Gyári kötött mellény. Pamut. Barna és kék színű. Kockás is. Kivágott
nyakú. Rövid ujjú.
Ujjas, mellény, nadrág. Szövet, barna, fekete. Legtöbbször mintás. Az
ujjas zakó. A mellény kivágott. A nadrág rövid vagy hosszú (pantalló).
Hózentráger. Ezek közt svájci típus is.
Szvetter. Barna. Közismert forma.
Mackó. Szövet. Színe kék vagy barna. Akad köztük cipzáras is. És vi
selik annak a felső részét magát is.
Sapka. Szövet. Kevésbé feltűnő színben. Szemellenzős. Van emellett
svájci sapka is. (Kerek sapka.)
Üttörő sapka. Általánosan ismert színben és formában.
ad) A ruhadarabok, ruhadíszek és ezek használata fiatal
férfikorban.
Az ujjas-mellény-nadrágról és a kalapról lesz itt csak mondanivalóm.
(Egyebekben utalok az előző korosztálynál mondottakra.)
Ujjas, mellény, nadrág. A r u h a színe az ünneplőknél általában kék.
A nadrág hosszú (pantalló). Az ajakis zsinóros r u h a nadrágját újabban
bricsesz formára csináltatják.
Kalap. Ma már jobbadán alacsonyabb formát használnak. A színes
kalapokat is kezdik viselni.
I I I . AZ A J A K I V I S E L E T

TÖRTÉNETE

Az elmondottak u t á n megkísérelhetem m á r a község viselettörténeté
nek az írását is.
Nehéz munkának ígérkezik. De nem reménytelennek. És nem ha
misnak.
A tanulmány kezdetén két részre vágtam a község viseletét. (Akárcsak
egy napsütötte pirosfoltos, kerek almát!) Felosztottam egy női és egy férfi
viseleti részre. (Itt sem sántít az almáról vett hasonlat: a viseletek közül az
egyik — a női — színesebb, szebb volt.)
A női és férfi viseleti részek ruhadarabjai, díszei és használati módjai persze sokban különböztek és különböznek. így a történetükről sem le
h e t azt mondani, hogy — akár nagyjából is — egyeznének. Eszerint külön
kell a két viselettörténetet megírnom. Az előadás folyamatossága végett
különben is ketté kellene szakítanom.
Az írást persze a fontosabbik résznél — a női viseletnél — kezdem.
1. AZ AJAKI NÖI VISELET KORÁBBI IDÖKBELI TÖRTÉNETE

A) Az ajakis (ajaki nők által befogadott) női viselet
története.
Az ajaki női viseletre vonatkozó legkorábbi adataim az 1848—1849-es
évekből valók. Az egyik adatom szerint akkoriban a lányok nyáron át
keszkenő nélkül jártak. Az öregek ekkor tréfásan mondták is nekik: „La
put a jányok fejére, nem keszkenőt!" (A lapu a bojtorján nevű gaz levelé
nek a neve.)
A másik adatom szerint a lányok a mondott években még bocskorban
jártak.
Következő adataim az 1870-es, 1880-as évekből valók. Ezek szerint
:21 Nyíregyházi Múzeum Évkönyve IV—V.
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a nőknél Ajakon már általában csizmájuk volt. Ez azonban még puha szárú.
Olajjal kenték. A kapcájuk vászonból készült.
A ruhájuk ugyanakkor még a kantus volt. Ezt viganónák is nevezték.
Olyanféle r u h a ez, mint a leánygyermekek mai „kantusa". Ez a r u h a is
kétrészes. A két része éppen úgy össze volt varrva. Kézelője is volt. Hátul
is gombolódott.
A módosabb lányoknak gyolcsból készítették. A szegényeknek azonban
csak kendervászonból. Sajáton (maguk) is megcsinálták. (Akkor még kézzel
varrták a ruhákat!) Az ügyesebb lányok piros rózsákat is festettek bele.
Olyanokat, mint egy-egy bugavirág! (Napraforgóvirág.) Az volt a cifrája.
A lányok akkor még egy ágba (!) fonták a hajukat. Egy kis pántlikával
kötötték be a végét. Nem rakták fel koszoróba. A hátukon csüngették.
Hideg időben egy-egy fekete gubát vettek magukra. Vászon gatyamadzaggal körülkötötték a gubát. Az egy ág hajukat a gubán kívül lökték.
Ügy mentek a templomba.
A tehetősebb lányok azután m á r egy vatmol nevű szövetből is csinál
tattak kantust. (Ez zöld volt. És feketével és zölddel volt kockázva.)
A gyolcs ruhát akkor m á r nagy ünnep első napi, hónap első vasárnapi
és menyasszonyi ruhának használták.
Ezután — rövid időre — m á r a nagy fekete kabát is divatba jött. Ez
olyanforma, mint a férfiaké. Csak hosszabb. És a derekát lakkszíj övezte.
Ebben téli időben mentek a templomba.
Az 1883. év táján egy újabb ruha is divatossá lett. Ennek is gyolcs
volt az anyaga, mint az ünneplő kantusnak. De m á r két részből állt. Egy
ujjas és egy kabát (szoknya) részből. Az ujjas a vállán le volt ráncolva.
A könyökén alul azonban sima volt. Külön díszt — pántlikát vagy pántot
nem tettek rá. Ezt a ruhát szabad ruhának nevezték.
A szabad ruha után nem sokkal, divatba jött a rekli. Ezt megint csak
fehér gyolcsból készítették. Ujján és alján már farkasfoggal
díszítették.
Szoknyát sohasem készítettek hozzá. És csak nyári időben vették fel. Ilyen
kor a szabad ruha szoknyáját használták hozzá. Nyári használatát az indo
kolta, hogy béléstelen volt. így a szabad ruha ujjasának bélésesnek kellett
lennie.
Az 1885. év táján egy újabb ruhaféleséget is felkaptak a községben.
Ez a korcos ruha volt. Ennek már mol volt az anyaga. És már nemcsak fe
hér, hanem sárgás színben is készíttetgették. A ruha ismét két részből állt.
Az ujjas része bő volt. Hátán, felülről lefelé ráncok húzódtak. Az ujjasnak
öve is volt. Az öv alapja három ujjnyi széles vászon volt. Ezt kívül pántli
kával borították be. A pántlika színe piros (parasztpiros) volt. Elöl k a p 
csosra készítették. Ez nem látszott. A ruha szoknyarésze bő volt. Ehhez a
sugár, vékony „cselédek" papot csináltattak. Ez egy kis párna alakú pót
lék volt. A szoknya felső részén hátulra varrták. így széjjelebb állt a ruha.
S a ruha tulajdonosát testesebbnek, takarosabbnak látták. Voltak azonban
olyanok is, akik a szoknya belsejére csak kanavászt vagy parhetet varrtak
erősítőnek. Aki manérozni akart, az térdigérőre csináltatta ezt a ruhát.
A korcos ruhát az első világháború idejében hagyták el. Az idősebbek
is elhagyták. A „rendesebb" lakatos ujjast vették át. Volt, aki negyvenéves
korában öltözött át ebbe a ruhába.
A korcos ruhát tehát a lakatos ujjas váltotta fel. Az új divatú ruhának
az orgonistáné néven emlegetett Leffelholcz Jánosné volt a nagymestere.
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A lakatos ujjas leírását a hatvanon felüli asszonyok aj akis ruhás di
vatjánál nagyjából előadtam. Itt még kiegészítem a róla szóló adatokat a
következőkkel: a lakatos ujjast színes gyári hímzett fekete posztóból is k é 
szítették. Ez lett az ajakiak — gyászruhája. (A kötő színeit is alkalmazták
m á r a lakatos ujjashoz. A piros posztó ruhához fehér (!) selyem kötőt vagy
kék pántlikacsíkos fehér kázsmér kötőt vettek fel. A zöldhöz piros rózsás
fehér kötőt. A kékhez fekete kötőt. Ha netán gyász esetén nem volt valaki
nek fekete ruhája — felvette a zöld posztó r u h á t s hozzá fekete kötőt
kötött.)
A kevésbé tehetős lányok közül nem egy — a drága posztó helyett —
szövetből készíttette el a lakatos ujjasát. Azok a fiatalabbjai közt pedig
megint csak nem egy volt, aki egyáltalán nem tudott hozzájutni a lakatos
ujjashoz. Az ilyen a korcos ruha után a mai ráncos ujjasba öltözött.
A lakatos ujjas divatjától a nők többsége nehezen vált meg. Pedig az
alkalom megvolt hozzá. Már az 1899-es évben megvolt! A ráncos ujjas di
vatjával is megvolt.
Egy ajaki varrólány — Rózenfeld Róza — egy napon azt a kérdést
tette fel egy „eleven" ajaki lány — Molnár Mária — előtt, hogy nem.
lenne-e kedve valami újfajta ruhához? Aminek a mellyé is, a háta is r á n 
cos lenne! És ami szebb is lenne a lakatos ujjasnál. A ruha pántlikás is
lenne.
Molnár Mária akkor lett menyasszony. Így az alkalma is megvolt a
divatcsináláshoz. Vállalta is.
Rózenfeld Róza két ruhát varrt neki. Az egyik tiszta fehér selyem volt.
A másik égszín selyem batiszt. Mind a kettő ráncos. Mind a kettő pántlikás.
Az égszín selyem amellett fekete bársonypántos is.
Az új divatú ruhának nemcsak a régi ruhaformával — hanem egy régi
divatanyaggal — a megunt korcos ruha anyagával is meggyűlt a baja.
A korcos ruhát ugyanis sokan félretették. Az anyag felhasználására alkal
mat vártak. Ez a ráncos hátú ujjas (!) divatjával el is érkezett 1910 táján.
Az ujjast kezdetben az anyagáról ráncos hátú mól ujjasnak is mondták.
Majd egészen röviden: mol ujjasnak is.
A ruha ujjas részének „szíves" volt a háta. A ráncai a háta közepén
kezdődtek, ö t v e n pici ránc volt rajta. Az ujjára egy bokra zöld pántlikát
tettek. Az ujjas aljára egy sor piros pántlikát. A szoknyája alján azonban
nem volt semmiféle pántlika. (Kötőt is alakítottak hozzá. Fehér csipkés,
rózsás fehér kázsmér kötőt. Később vették hozzá a piros szőrkötőt.)
A második világháború óta nem használják. Mint emlék — a komótban
áll. Kiszorította a használatból a Rózenfeld—Molnár-féle fehér selyem
ruha.
A lakatos ujjast viselik ugyan ma is, de a viselése egyre szűkebb térre
szorul. Már csak hetven éven felüli asszonyok használják. Náluk is sok
m á r az olyan, aki ráncos ujjasban jár.
A lakatos ujjas háttérbe szorulása az első világháború anyaghiányával
kapcsolatban kezdődött el. Ez a hiány oda kényszerítette az ajaki nőket,
hogy a kendervásznat is felhasználták ruhavarrásra. Ebből az anyagból
azonban m á r — érdekesen — nem a lakatos ujjas formáját hozták ki, h a 
nem az újabb ráncos mellű, ráncos hátú ujiasét. Persze kevésbé díszesen
és otthoni használatra. De színesen. A lányok ruhaanyagát veresre festet12*
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ték. Az asszonyokét kékre. (Körülbelül harminc éve hagytak fel vele. Ami
kor m á r jobban lehetett ruhaanyagot kapni az üzletekben.)
A lakatos ujjas sorsa az 1919. évben dűlt el.
Egy Rózenfeld Ábrahám nevű ajaki kereskedő a fogságból hazatérve
— M. Kovács Máriával — a jelenlegi Torma Istvánnéval — megbeszélte,
hogy milyen ruhaanyagokat lenne neki érdemes Budapestről lehozni. Ho
zott is. Így alakult ki az ajaki lányok ruhaviselésében [ráncos ujjas és ruha
(szoknya) viselésében] a következő rend: első vasárnap: „mol" vagyis már
fehér delin. Második vasárnap: pünkösdi rózsás fehér delin. Harmadik
vasárnap: pünkösdi rózsás veres vagy zöld delin. Negyedik vasárnap: veres
kabát. Gyász esetén: fekete delin. Utána vettek persze kázsmérokat is ha
sonló mintákkal és színekben.
Körülbelül huszonöt éve annak, hogy Ajakon a kövesdi asszonyok is
megjelentek ruhaanyagokkal. Mindjárt nagy rózsás delint — tehát egy szo
katlan — anyagot hoztak. Kinevették vele őket. Egyedül Torma Ilona mert
tőlük venni. Utána nem sok idővel, aki tehette, csak azt az anyagot akarta
ruhának megvenni. Sőt már kötőnek is vették.
A mai ráncos ujjas természetesen egyébként sem egészen az már, ami
a kezdet kezdetén volt. Ránc m á r kevesebb van rajta. Egyes anyagokhoz
csak bokrával jár a pántlika. Kialakult a ruha anyag, szín és minta sze
rinti viselése stb., stb.
Talán még annyit itt az ajaki női ajakis viseletről, hogy a menyasszo
nyi koszorót mindig olyan formájúnak tudják, mint amilyen volt ennek a
viseleti darabnak virágkorában. És hogy az asszonyok fehér gyolcs fékető
jére is csak úgy emlékeznek. [Csak hát az utóbbit régebben más körülmé
nyek közt tették az új asszony fejére. A hérész (öregek mulatozása) alkal
mával — a lakodalom második napja délutánján — egy veres kakasnak
veres pátlikát kötöttek bokrára a nyakára. Ezt a hérészre összeverődött
asszonyok, férfiak elvitték az új pár lakására — hogy amit a legények és
lányok jelenléte miatt a lakodalom első napján meg nem tettek — ked
vükre kimulathassák magukat. A hérészen már jelen voltak az örömapák
és örömanyák is.]
B) Az idegenes (ajaki nők által be nem fogadott) női viselet
története.
Az ajaki idegenes női viseletet két nagy csoportba lehet osztani. Az
egyikbe a tősgyökeres ajaki magyar nők által ellesett és átvett idegen (nem
ajaki) viseletet oszthatjuk. A másikba az Ajakra beköltözött nem magyar
és magyar nők által behozott viseletet.
Az első csoportbeli viselettel az előzőkben meglehetős részletességgel
foglalkoztam. Így már csak a második csoportbeliről kell itt egyet-mást el
mondanom.
Az Ajakra beköltözött nők sajátos viseletét már négy kisebb csoportba
sorozhatjuk be.
a) Zemplén megyei eredetű tót (szlovák) női viselet. Ezt a viseletet a
tősgyökeres ajaki magyar lakosok szerint Zemplén északi részéről beköltö
zött tótok (szlovákok) az 1870-es évek végén, az 1880-as évek eleién hozták
be a községbe. Az anarcsi Czóbelek és gyulaházi Huszárok sarlós aratói
voltak ezek az emberek. Czóbelek és Huszárék a sarlós aratás miatt költöz
tették le őket a Felvidékrről. De a kaszával való aratás után is itt marasz
tották őket.
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A régi ajaki emberek úgy emlékeznek vissza., hogy a nők tiszta fehér
ben jöttek. Gyapjú volt a ruhájuk. Maguk szőtték és csinálták. Az ujja
sukon zseb volt. A szoknyájuk térdigérő volt. Bügyögős ujjú. Hímzett elejű.
Színes gombos. Bocskor volt a lábukon. Nagyjából emlékeznek a családi
nevükre is: Feskó, Frisku, Laskodi (!), Lizák.
De ezek a nők hamarosan kiöltöztek.
b) Felvidéki rutén női viselet. Ugyancsak Czóbelék és Huszárék t e l e 
pes sarlós aratói hozták magukkal.
Hogy mi különbség volt a tót (szlovák) és ruthén viselet közt, azt nem
tudják. Annál inkább nem tudhatják, mert a tót (szlovák) és rutén közt
sem tettek különbséget. Csak tót betelepedésről beszélnek. Pedig az 1880-as
népszámlálás adatai szerint rutének is voltak kevesen a községben. (Szá
muk ekkor 10 volt!) Tájékozódásképpen megemlítem itt azt is, hogy az
1.870-es adatok szerint előbb még egyetlen egy nem volt.
c) Heves megyei magyar női viselet. A községbe Szihalomról,
Kálkápolnáról, Aldebrőről stb., stb., érkező dohányosok (feles kertészek) viselete
volt. Az emberek 1890-es évektől érkeztek nagy számban. Egy-egy gazda
ságnak volt 20 dohányosa is.
A nagyon hevesi (!) nagy lányok viseletére emlékeznek vissza legin
kább. Ezeknek az ingalja vászonból volt. Az ingválla gyolcs. Ez cirkásan
kék-pirossal volt beszegve. Alsó szoknyája egy-kettő volt. (Nyáron ke v e 
rebb. Télen több.) Ujjasa nagyon virágos. (Virágosabb volt, mint az akkori
ajaki lányoké.) Testhezálló. Masnyis (!). De nem lakatos ujjas. Volt szabad
elejű ujjasuk is. Fodros kötője is. A kázsmér nyakbavalója azonban s e m 
miben sem különbözött az ajaki lányokétól. Gránátja volt. Mizlije nem volt.
Hajviselete: két copfja volt. A haja végét galanddal kötötte be. (Pántli
kájuk akkor még az ajakiaknak sem volt. Messziről kellett volna nekik
hozatni.) A galand tarka volt. Virágkoszorú volt benne. A hajukat koszo
rúba is csak felrakták.
Az asszonyoknak kezdetben rövid ujjú fehér ingválluk volt. És emel
lett volt szabad elejű ruhájuk is. (1., 8. kép.)
d) Szabolcs megyei más községi magyar női viselet. Mezőgazdasági cse
lédek hozzátartozói hozták magukkal. A régebbi formákra m á r nem e m l é 
keznek rájuk tisztán. Az előbb elmondottakhoz nincs is hozzátenni valóm.
2. AZ AJAKI FÉRFIVISELET TÖRTÉNETE

A) Az ajakis (ajaki férfiak által befogadott) férfiviselet
története.
Az idevonatkozó legrégibb adataim megintcsak az 1848—1849-es évek
ből valók. (Az ajakiak ezzel kapcsolatban a forradalmat emlegetik. T e h á t
az időhoz kétség nem férhet.) A férfiaknak akkor fehér gubájuk és bocskoruk volt.
Az 1870—1880-as évekből m á r bőségesen van adatom. Ezek közül k i 
emelem a következőket: az ingük vászon, madzagos volt a nyakán. A gatyáiuk megint csak vászonból készült. Bő volt. Emellett korcos, madzagos és
ráncos. Téli időben még gatyászárban jártak. (Persze nyáron méginkább.)
Hozzá ujjast is húztak. Ez a szegényebbeknél még vászonból való volt.
Guba az 1880-as évek során minden háznál megkerült Ajakon. Egy 1870-es
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évekbeli Mindenszentek-napi kegyetlen idő ráébresztette az ajakiakat,
hogy guba nélkül nem telelhet ki a földmunkás ember.
Az ajakiak gubája ez idő tájban már fekete volt.
A férfiak ugyanakkor még zsíros (olajjal kent) csizmát viseltek.
Akkortájban tanulták meg az asszonyok a nadrág szabását a község
ben. Egy „rabságból" hazajött ember tanította meg őket a szabásra. Azóta
járnak Ajakon nadrágban az emberek. A nadrág akkor még vászonból
készült.
Került ezután m á r más ruhafajta is Ajakon. A nadrág volt különösen
sok. A gatyában nem jó volt „kastolni", fekete lett a harmatos fűtől, gaz
tól. Hátha még az esőtől vizes lett a föld is! (Ajakon ugyanis nagyobb rész
ben fekete a föld (talaj). A mákos nadrág megváltás lett rájuk. Ez fehér
pontos fekete anyagból készült. (Pantalló volt). Amióta az van, nyáron át
munkában nem használnak gatyát.
A felnőttek zsinóros ruhájáról az öregeknél már részletesen írtam. így
itt m á r csak a gyermekek zsinóros ruhájáról fogok egyet-mást elmondani.
Az 1890-es években a keresztanyák zsinóros ruhát is vettek. A zsinór
ját singlinek mondták. Nagyon drága volt.
Legnevezetesebb darabja volt ennek a keresztlajbi. Ez is zsinóros volt
a mellrészén. Hátul — a lajbi feletájától — színes pántlikás volt. (A pántli
kák színe piros és kék vagy piros és zöld volt.) Ennek a résznek a felső
vége ki volt kerekítve. És el volt dolgozva. A folytatása fonásos volt. A fo
nás a lajbi alján megszűnt. Attól kezdve a pántlikák szabadok voltak. Egy
két ujjnyi hosszúságban lecsüngtek.
Annak alacsony volt a teteje. És kerek is volt. A karimája két ujjnyi
széles. Karimájának a széle egy ujjnyi magas. És szegett volt. A szeges a
karimának is aláfordult. Egy kisvárdai kalaposmester csinálta Demjén volt
a neve a mesternek. A kalap mellett a legények csinált virágbokrétát visel
tek. Volt, aki vadmadár tollát szúrta mellé. Ez a kalap 1914 után maradt el.
Bélelt szárú bokszcsizma 25—30 év óta van. A férfiak kivétel nélkül csiz
mában mentek a templomba. (Ma a legtöbb cipőben megy oda.)
Az 1900-as évek elején volt egy belfert nevű ruha is. Ez fekete színű
és béléses volt. (Abban az időben különben a vászon nadrágon kívül a
ruhák minden darabja béléses volt.)
Apró fürtű guba is volt a községben. Egy „boldog" (gazdag) juhász vett
magának ilyet az első ízben.
Negyven évvel ezelőtt még a legények is hordták. A lányokhoz is
abban mentek.
Munkában közönséges lett a sure használata.
B) Az idegenes (ajaki férfiak által be nem fogadott) férfiviselet
tör
ténete.
Csak a zempléni és hevesi származású férfiak viseletére van számba
vehető adatom.
a) Zemplén megyei eredetű tót (szlovák) viselet. Az Ajakra való beho
zatali körülményekről az idegenes női viseletekkel kapcsolatban már be
széltem.
Tősgyökeres ajaki emberek szerint a Zemplénből áttelepült tót férfiak
nak gyapjúból készült a ruhájuk. Maguk szőtték. Maguk készítették el.
Ujjasuk egy szűrkankónak
nevezett ujjasféle volt. A nadrágukat — a for182

mája miatt — spórcsűnek (sparhetcsőnek) mondogatták. Bőrtüszőjük volt.
Es rövid fehér gubájuk. (Ez volt a törvényük! — mondta többek közt öz
vegy Szakszón
Balázsné.)
A fiatalok mihamar kivetkőztek ebből a ruhából. Az öregek azonban
halálukig ragaszkodtak hozzá. Bár nem volt nagy a számuk — annyira
szokatlan volt Ajak tájékán, hogy a környező község lakosai közül senki
sem hagyta szó nélkül. S ennek a láttára terjedt el az a téves hit, hogy az
ajakiak mind tótok.
b) Heves megyei magyar férfiviselet.
A dohányosok (feles kertészek)
fiataljai ráncos, bő gatyában jártak. Az ingük is gyolcs volt. Lehajtós gal
léros. Rendes bőségű volt az ing ujja. Nyakravalójuk is volt. Ez piros,
sárga, zöld és kék volt. Szivárványszínűnek
mondták együtt. A csizmájuk
féligráncos volt.
Az idősebb férfiaknak vászon volt a gatyájuk és rojtos is. Ráncos is.
Ingük ugyancsak vászon. Bő ujjú. Korcoskézelős. Szatyinggal kötötték meg.
Ujjas köcéjük volt. A legöregebbeknek rövid volt az ingujjuk.
*
Ennek a kis viselettörténetnek nem egy tanulsága van.
(A viselet túlzó barátai felé:) 1. Egy kis községnek a viselete nem ál
landó. (Gondoljunk itt az ajaki nagylányok mai ajakis viseletét — a rán
cos ujjast — megelőző négy viseletre: a lakatos ujjasra, korcos ruhára,
a szabad ruhára és a kantusra. Vagy gondoljunk a ráncos ujjason — annak
az anyagán, díszítésén és használat módján — az idők folyamán b e 
következő — mai nap is bekövetkező — változásokra.) 2. Ugyanannak a
a községnek a viselete nem teljesen egységes. (Gondoljunk ezzel kapcsolat
ban megint az ajakis és idegenes viseletek egymásmellettiségére. Vagy
éppen a hatvan éven felüli asszonyok különböző viseletére.) 3. Megint:
annak a községnek a nagyon feltűnő viselete nem okvetlenül a község
legsajátosabb viselete. (Gondoljunk itt a zempléni eredetű tót (szlovák)
és hevesi eredetű magyar (palóc?) időleges ajaki viseletekre.) 4. Egy község
viseletének az eredetét nem lehet eldönteni a község lakosai névelemzése
útján. (Gondoljunk itt arra, hogy egy Rubószki István nevű ember 1954ben szinte egyedüli képviselője Ajakon a ráncos vászongatya viseletnek.
És egy Laskodi nevű ember valaha tót viseletben települt át Ajakra.)
(Egy kicsit a szakemberek
felé is:) 5. A népi viselet szerintem nem
lehet a ,,szűkebb értelemben vett" és „tágabb értelemben vett" kifejezé
sekkel a régi módon osztályozni. Nem lehet azt mondani, hogy az az igazi
népviselet, amelynek az anyagát a nép maga termeli s a ruhát ebből az
anyagból maga készíti. És emellett még azt sem, hogy az a népviselet,
amelynek az anyagát nem a nép keze munkája szolgáltatja ugyan — és a
ruhát magát sem a néü készíti el —, de a nép ízlése és hagyományos formá
jára a belőle kiemelkedő kis mesterember csinálja. (Gondoljunk ezekkel
kapcsolatban az ajaki nők keszkenőviseletére, amelynek a darabiaiból egy
sem került ki az aiakiak termel vényéből vagy azok népi mestereinek a k e 
zei közül — és mégsem merhetjük teljes bizonyossággal elmondani róluk,
hogy amikor az aiaki menyecske a keszkenőkészletéből a kontvos keszke
nőt a saiát ízlése szerint az első vasárnapi — és nem a negyedik vagy ötö
dik, vasárnapi vagy a kapkodó ruhájához kötötte fel —, a néptől — és n é p 183

rajztól — teljesen idegen dolgot művelt. — S gondoljunk arra, hogy így
nem lenne-e helyes a viselet népi és néprajzi meghatározásában — akár
milyen szavak kíséretében — a nép ízlésének magának mindenek fölött
való jelentőségét nyomatékosan kifejezésre juttatni?)
IV. AZ A J A K I V I S E L E T

KEZDETEI

Az ajaki viselet történetének az ismeretében talán már fölöslegesnek
is tűnik fel az, hogy itt ugyanannak a viseletnek a kezdeteivel foglalkoz
zunk. Két dolog mégiscsak indokolja a vele való foglalkozást. Ezek egyike
a bevezető részben tett ígéretem. Tanulmányomnak ebben a részében
ugyanis megígértem, hogy beszélni fogok arról a kérdésről: miért nem írtak
az 1900-as évben megjelentetett Szabolcs vármegye című könyv néprajzi
írói az ajaki viseletről? A másik dolog ennél jóval fontosabb. Követelőző.
Múlhatatlanul választ kell adnom arra a kérdésre: mik tették lehetővé az
ismert ajaki viseletsorozat kialakulását?
A) Hogy miért nem írtak a monográfia írói az ajaki viseletről? — erre
a kérdésre csak akkor tudok kellőképpen megfelelni, ha megállapítom azt,
hogy kik tartották sérelmesnek a monográfia íróinak az ajaki viseletről
való hallgatását és hogy mit értettek azok ajaki viselet alatt?
A sérelmet az ajaki viselet néhány rajongója szokta emlegetni. Ezek
csaknem kivétel nélkül volt ajaki tanítók (nevelők). Távolról sem jelenti
azonban ez azt, hogy minden ajaki nevelő foglalkozott volna az ajaki vise
let korának a meghatározásával. A bírálók közül néhányat személyesen is •
ismerek. De ezek közt egyetlen egy olyat sem találtam, aki behatóan pró
bált volna foglalkozni a kérdéssel. Csak felszínen mozgó véleményeket hal
lottam tőlük. A véleményük felszínességére jellemző egyebek közt az is,
hogy ajaki viseletként csupán a női viselet egy töredékét — a fiatal nők
(nagylányok és menyecskék) ráncos ujjas nevű ruháját és annak járulékait
szokták mondani.
így teljesen elegendő is, hogy csak ebben a kis terjedelemben foglal
kozom itt a monográfia írói ellen elhangzott bírálatokkal.
Tanulmányom történeti részében megállapítottam azt, hogy az ajaki
ráncos ujjas divatja az 1900. évben még csak csírában volt. (Gondoljunk itt
vissza arra, hogy Rózenf eld Róza és Molnár (Lizák) Mária két darab ráncos
ujjassal az 1899. évben vetették meg ennek a divatnak az alapját. És gon
doljunk egyszersmind arra, hogy milyen nagy változáson ment át, amíg a
divat rajongói szemében az ajaki viselet (női és férfi viselet!) egyetlen kép
viselőjévé vált.)
A járulékaival kapcsolatban ugyancsak a történeti fejezetben megálla
pítottam azt, hogy részben a ráncos ujjasnál magánál is fiatalabbak. (Gon
doljunk itt arra, hogy a harisnya és a cipő az első világháború óta vannak
divatban.) Részben pedig már az előzőleg divatban volt ruhaféleségeknek
is járulékai voltak. (Gondoljunk itt megint arra, hogy a mizli és a gránát
a lakatos ujjas és közvetlen előzői divatja idejében is megvoltak.)
Hogy tehát a monográfia íróit igaztalanul vádolták az ajaki viselet
(aiaki ráncos ujjas viselet) agyonhallgatásával (!), afelől kétség már nem
lehet.
B) A másik dolog fontosabb és fogasabb ennél. Arra igyekszem ugyan184

is választ adni, hogy milyen körülmények hozták létre az ajaki viseletek
váltogatódását?
Itt persze megint az ajaki nők viseletét fogom előtérbe hozni.
Az ajaki nők viseletéből elsőként a kantusnak is nevezett viganót is
mertettem. (Hogy ezt azért tettem, mert a régiségben feljebb haladni nem
tudtam, — mondanom sem kellene.)
Mikor kezdtek öltözni ebbe a ruhaféleségbe az ajaki nagy lányok, —
azt ma már lehetetlenség megállapítani. Azt azonban m á r tényként el lehet
fogadnom — és el lehet fogadnunk —, hogy a ruha neve a XVIII—XIX.
századfordulón élt olasz színésznőnek, — Viganó Máriának — a nevével
egyezik. Valamint azt is, hogy a ruha a viganó nevet semmiképpen sem
a világban régen keveset forgó, szegény (sőt nagyon szegény) ajakiaktól
kapta. A névnek a ruhával együtt kellett Ajakra bejönnie. Hogy ezt a két
részes, egybevarrt cifra r u h á t az 1880-as években még kizárólag viganónak
nevezték, — arra nézve eligazítónknak vettük és vesszük a ma már 90 éves
Szakszón Balázsné tájékoztatását.
Ezeknek a dolgoknak a figyelembevételével, persze, már azt is el lehet
mondanunk, hogy a viganót nem az ajakiak alakították ki, — még kevésbé
nem a kantus ruhájukból alakították ki. Amikor a 70 éves St. Kovácsné
Tóth Borbálát megkérdeztem a név eredete felől, az a legtermészetesebben
mondta, hogy olyan formán történt ez, mint a régi pengő-forint, a pengő és
a forint szó használatkeveredésénél. Vagyis a megszokott nevet átvitték a
még egészen meg nem szokott tárgyra.
Nagyobb tájékozásra megemlítem itt azt is, hogy a kantus és viganó
nevek a távoli múltban más községekben is megvoltak Szabolcsban. Gom
bás András tiszavasvári múzeumvezető szerint az anyai nagyanyja sokszor
beszélt neki róluk. Elmondta, hogy a viganók nagyon cifrák, rikító színűek,
—a kantusok pedig seszínűek voltak náluk. A szabásukra nézve is külön
böztek. A községükbeli anyák akkortájban így vigasztalgatták tréfásan a
síró lánygyermeküket: Ne sírj, jányom, veszek neked piros viganót. Tehát
valami különöset. Nem a megszokott, sőt megunt, seszínű, zsákszabású
kantust.
A viganó (!) után következő ruhadarabok váltogatódása a ma is élő leg
idősebb emberek (nők és férfiak) előtt m e n t végbe, s ezek az emberek a
leghiggadtabb tanúk lehetnek arra nézve, hogy a község nem volt teljesen
elzárva a világtól. Hogy a község közvetlen környékéről, sőt távolabbi h e 
lyekről kerültek be Ajakra divatformák. Kisvárdában vagy Ajakon magán
is lestek a nők a divat alakulását. És gondoljunk emellett arra is, hogy az
ajaki lakatos ujjas divatját bebizonyíthatóan egy idegenből Ajakra került
értelmiségi dolgozónak, — a kántor Leffelholcznak — a felesége volt a kez
deményezője és mestere, stb., stb. Így az ajaki lányok sokszor változtatgat
ták viseletüket és azok a viseletek — mint ajakis és idegenes viseletek —
sokszor voltak láthatók egymás mellett.
Amikor a kantus (viganó) volt az ajakis ruha, akkor az ebbe a r u h a 
féleségbe öltözött lányok mellett ott állhattak (és áltak is") a még idegenes
nek számító szabad ruhába öltözött lányok. És ugyanígy állhattak és álltak
a m á r ajakissá vált szabad ruhába öltözöttek mellett a következő divat
újdonságba, — a még idegenesnek számító — korcos ruhába öltözöttek.
Valamint a m á r ajakissá vált korcos ruhába öltözöttek mellett a. még ide
genes lakatos ruhába öltözöttek, — és a m á r ajakissá vált lakatos ruhába
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öltöztettek mellett az idegenes (még idegenes) ráncos ujjasba öltözöttek.
Most a ráncos ujjasok mellett ott állhatnak (és állnak) az újabb ruha
kreációk viselői.
A ma még élő nagylányos ráncos ujjas nevű viseletet minden való
színűség szerint követi valamiféle aj akis nagylányos viselet. Talán egybe
szabott viselet, esetleg kétosztatú is. Akár ajaki varrónők munkájaképpen,
akár bolti áruként. Akár együtt a kettő. Az eddigiek után egyébként is
bizonyosnak mondható, hogy a ráncos ujjassal Ajakon még el nem múlik a
népviselet. Garantálja azt nekünk az, hogy a lányok még megbeszélik a
ruhák formáit, és eközben még nem feledkeznek meg a ruháknak a hóna
pok vasárnapjaihoz, a vallások ünnepeihez vagy éppen egy-egy család gyá
szához való igazodásáról.
A férfiak népviseletének a jövője már bizonytalan. De azzal sem kell
végképpen leszámolnunk. Ha talán másért nem is, az ajaki nők hatására
még az is csak újjá születhet.
Végtére megjegyzem itt még azt, hogy a népviseletek — szerintem —
nem egyszerű másolatai a városi (régebben úri és polgári) viseleteknek. Az
ajakiak legnagyobbra tartott viselete, — a ráncos ujjas — például ugyan
csak nem egyszerű átvétel. A tanulmányban többször is említett Rózenfeld
Róza ajaki varrónő a viselet ujjasát egyrészt a dohányos (dohánykertész)
asszonyok által Ajakra bevitt és Szabolcs megyében a XIX. század végén ál
talában is divatossá vált szabad elejű ruha ujjasa elejének a teljes „átzájmlizásával" és „pászossá" tételével, másrészt az ajakis mollruha szalagok
és bársony pántok rátételével alakították ki. A ráncos ujjas szoknyáját
viszont az ajakis lakatos ruha aljának a felszalagozásával és bársonypántozásával tette a viselet különleges darabjává. A ruhához alkalmazott mizli
nevű gallér — mint tudjuk is — m á r két régebbi viseletnek, — moll ruhá
nak és a lakatos ruhának is — járuléka volt (34. és 35. kép, XXXIII. tábla
1 és 2).
Az ajakiak Rákóczi nevével jelzett férfiviseletének a zsinórzata a vise
let fénykorában is teljesen más volt, mint akár az úri, akár a polgári „ma
gyaros" viseletek zsinórzata. Részint hosszabb, részint laposabb, részint
tagoltabb volt ezeknél. 22
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Ajakis ruha: az ajaki lakosok többsége által befogadott, — magáénak
elismert — ruhaféleség.
Alsó: voltaképpen alsószoknya. Ajakon elsősorban az a rendeltetése,
hogy a felsőszoknyát „kitartsa" és így az alsószoknya tulajdonosát „vasta
gítsa".
Barna: a fehér színen kívüli színek együttes neve.
Belfert ruha: fekete színű, béléses, régi szövet férfiruhaféleség.
Bodra: egyes ruhafélék bodros része. Például a féketőé.
Bokra: egyes ruhafélék pántlikájának a csokorba kötött része.
Bugavirág: napraforgó virág.
Cakk: a gyolcs rékli széles csipkéből készített aljazása és szegése. Lásd
még a mizli 2-t, és a farkasfogat.
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Delin = delén.
Dohánymagazin: dohánybeváltó hivatali raktár.
Dohányos: feles dohánykertész.
Farkasfog: keskeny cakkok sorozata.
Fekete földű: fekete alapszínű.
Fékető: főkötő.
Féling: hátul nyitott ing.
Félujj: rövid ujj.
Fiúcselédek: kamaszok.
Galand: virágkoszorús, tarka pamutpántlika.
Glott = klott.
Göccs: görcsös.
Gránátok: égetett anyagból, porcelánból vagy üvegből készített lyukas,
apró gömb. Fonalra fűzve, nyakéknek használták.
Hajtásos: ráncos.
Hegyek: dombok.
Hérész: a lakodalom utáni napon az öregeknek a fiatal házaspár házá
nál tartott vendégeskedése.
Hétköznapló: hétköznapra való.
Hollas ruha: hólos ruha, vagyis pároslerakásos ruha.
Húzott ruha: rövid ujjú, ráncos ruha.
Idegenes ruha: az ajakiak többsége által be nem fogadott — magáénak
el nem ismert — ruhaféleség.
Kantus: egybeszabott, egyenes, hátulgombos fiúruha. Ujabban a gyer
meklányok ruháját is mondják kantusnak. (Lásd még a ruha és viganó
szavakat.)
Kapkodó ruha: szomszédoló ruha.
Kázsmér: erősen színezett gyapjú ruhaanyag.
Kerek kötő: félkötény.
Keresztlajbi: a gyermekeknek a keresztanyjuk által vett, pántlikával
díszített mellénye.
Keszkenő: fejrevaló kendő.
Két szerrel (hajtással) kötni fel a keszkenőt: a négyzetalakú keszkenőt
háromszög alakba összehajtva kötni fel a fejre.
Kontyos kendő: piros szélű, rózsás, fehér kázsmér keszkenő, — ame
lyet nagykontyú mezőkövesdi asszonyok árultak Ajakon.
Korc: a gatya, szoknya felső részén ujjnyi szélesen visszaszegett rész,
amely madzag befűzésére szolgál.
Korcos ruha: mólból készült, ráncos, bő, öves ruha.
Koszorő L: a nagylányok hajviselete, amelynél azok két ágba font ha
ját a fejre, köralakban felfektetik.
Koszoró IL: Menyasszonyi koszorú. Régebben inkább színes művirágos,
üveggyöngyös, a r a n y - és ezüstszálas (fátyolnélkül) volt. Ujabban m á r
fehér mirtuszkoszorús hosszú- vagy rövidfátyolos. A menyasszonyi koszorót az egyházi funkciót végző nagy- és kislányok fejére is felteszik.
Köce: bőrmellény, zsákszabású. Részint festetlenül hordják. Részint
barnára festetten.
Krompé: burgonya.
Lakatos ujjas: tulajdonképpen nemcsak ujjasos ruha, hanem szoknyás
is. Derekán kis „máslis" (csokros) rátét van. Kiveszőfélben levő öltözet.
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Lébuc: bíbic.
bibegő: a blúz neve, ha az alja „szabad", — vagyis a szoknyarész fölé
hajlik.
Manéroz: a férfinek tetszeni akar egy nő.
Margitdísz: színezett csipke.
Mákos nadrág: fekete alapú fehér pontos pamut nadrág. Nyári ruha
darab. A kereskedelembe „cájg-nadrág" volt a neve. Pantallónak is mond
ták ott.
Menyecskecsüngő:
a menyecskék (30 éven aluli asszonyok) főkötőjének
a hosszú, keskeny, hímzett két nyúlványa. Ezek a nyúlványok a blúz mell
részén csüngtek.
Mizli: 1, Behúzott, keskeny pántba bevarrt hímzés, 2. A gyolcs rekli
széles, aljazása és szegése.
Molruha: ritkásan szőtt fehér pamutszövetből, különösen készített női
ruha.
Nagykendő: négyzet alakú rojtos, nagy gyapjúkendő.
Nyakbavaló: férfi sál.
Nyalka: nagyon cifra.
Osztókendő: a menyasszony ajándéka a nászmenetben résztvevő nász
nagyok, vőfélyek és nyoszolyók részére.
Pacsirtakonty:
egy ágba font, — a végén pántlikával bekötött haj, —
amelyet koszorúban raknak fel a gyermek fejetetejére.
Parasztpiros: tüzespiros.
Parasztpárna: kis méretű, 100 X 100 centiméteres párna.
Parhet = barhent:
ruhaanyag.
Pánt: keskeny szalag.
Pántlikalyuk:
a ruhára részben lyuggalással, részben pánt rávarrással készített lyukak, amelyekbe a díszítésre szánt pántlikákat befűzik.
Porzsinór: a szoknya aljára, belül varrt koptató (kopást gátló zsinór).
Púppánt: egy-egy hasíték végén levő rövid szalag, amely az anyagok
behasadás ellen védi.
Póka: pelenka.
Púptekerő: köldöklekötő.
Rákóczi-ruha: a férfiak zsinóros ujjasú, csizmanadrágos ruhája.
Ráncos hátú molujjas: a korcos ruha molanyagából készített különleges
(pántlika nélküli) ráncos ruha. Szoknya is készült hozzá.
Rekli: vékony anyagból, bélés nélkül készített, benyakalt (zárt)
női blúz.
Rózsakonty: a menyasszonyok a hosszú hajukat két ágba fonják, csi
peszre csavarják, fejükön hajtűkkel megerősítik, így hozzák létre ezt a
fajta kontyot.
Ruha: a lánygyermekek piros alapszínű, virágos, díszes, bő, egybevarrt,
kétrészes ruhaféleségének a vagylagos neve. (Lásd még a kantus és viganó'
szavakat.)
Sály: a gyermekek takarásához használt hosszú kendő.
Sipka: sapka.
Slingelés: hímzés.
Sonka ujj: görbe u i j ; fent ráncolva, alul szűkre varrva.
Stompándli: gumi harisnyakötő.
Sure: kékfestő anyagból varrt kötény.
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Szabad elejü ruha: nevét ujjasa, különös szabásából vette. Tudniillik
az ujjas mellrészében a bélést mellénnyé alakították ki, így a mellrészt
magát libegősre (tágasra) készítették. Voltaképpen a Borsodból Ajakra k e 
rült nők (elsősorban asszonyok) kétrészes ruhájának a neve volt. Tőlük vet
ték át a nevét — de nem a formáját — az ajaki nők.
Szabad ruha: egy régi divatú kétrészes ruha, amelynek a blúz alját a
szoknyával nem kötik le.
Szabad talaj: a régi ajaki lakosok által korlátozás nélkül használható
terület.
Szőrkötő: lüszter kötény.
Szőr zsinór: selyemből készült zsinór.
Szürkankó: az 1880-as években Zemplén megyéből Ajakra áttelepült
tót sarlós aratók gyapjúból készített ruhája.
Ujjas: blúz.
Üri párna: nagyméretű 150 X 150 cm-es párna.
Vakvirágos ruha: amelynek a „mintája" saját anyagából készült.
Vatmol szövet: zöld alapú, feketével és zölddel kockázott régi r u h a 
anyag.
Vállfolt: a vállon keresztül hónaljtól hónaljig nyúló erősítő pánt.
Vendégaljas szoknya: az alján fodorszerű toldással ellátott szoknya
Veres kabát: veres színű teljes ruha.
Viganó: piros alapszínű, virágos, szerfölött díszes, két részben szabott,
bő, egybevarrt leánygyermek-ruha. Viganónak csak a legöregebb nők
mondják. A fiatalabbak m á r kantusnak és ruhának is nevezik.
Zájmli: felvarrás.
Zamáncos: pocsolyás.

DIE V O L K S T R A C H T

VON

AJAK

Die Gemeinde Ajak liegt im nördlichen Teil des Komitats SzabolcsSzatmár. Ihr Gebiet umfaßt 4301 Katastraljoch, die Zahl der Einwohner
beträgt 3938.
Auf diesem verhältnismäßig kleinen Territorium gestaltete sich im
Kreise der Einwohnerschaft von relativ geringer Anzahl die farben
prächtigste Frauentracht des jenseits der Theiß gelegenen Teiles von
Ungarn.
In meiner ungarischsprachigen Studie befaßte ich mich indessen
— ganz natürlicherweise — neben dieser Tracht auch mit der Männer
tracht. Nachdem im Kreise der Einwohnerschaft neben der örtlichen, von
den Einheimischen ,,ajakerisch" (im Sinne von aufgenommen, anerkannt)
benannten Volkstracht auch städtische, oder aus anderen Gemeinden über
nommene Trachten zu finden sind, bemühte ich mich, dortselbst auch diese
zu beschreiben.
Letzteres war keineswegs zu umsehen, nachdem einige der fremd
artigen Trachten in der Vergangheit kürzere oder längere Zeit nach
weisbar „ajakerisch" wurden. Und so ist es nicht ausgeschlossen, daß auch
einzelne unter den heutigen fremdartigen Trachten ,,ajakerisch" werden.
Die Bewohner von Ajak distanzierten und distanzieren übrigens ihre
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