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Bánatnak elűzéséről
Főzd meg jó borban a közönséges 

ökörnyelvű füvet és a bazsalikom zöld 
füvet, melyet a magyar asszonyok mag-
ról szaporítnak kertjeikben és cserép-
edényjeikben, és azt igyad gyakran, me-
legen vagy hidegen, amint tetszik, va-
lóban elűzöd magadtól a bánatot, mely 
unalmat szerzett szívedben s testedben.

Büdös szájról
Zúzd meg a savanyú kerti vagy me-

zei sóskának leveleit, és az azokból ki-
facsart lével mossad dohos szádat belől-
ről, de egy kevés megtört timsót is tégy 
hozzá. – A zsályát, útifüvet, izsópot, 
szekfűvet fejér borban főzd meg erősen, 
azt igyad. – Fejér ürömmel csinált vizet 
gyakorta igyál, ez a szádnak büdösségét 
elűzi. Jó evégre citromhajat, viola vagy 
örvénygyökereit is rágni.

Csont és egyéb test fájdalmai ellen
A vereshagymát meg kell tisztítani 

és kerekekre metélni, egy tálba rakni, 
erős égettbort rá tölteni s meggyújtani, 
mikor erejének fele elégett, a fájdalmas 
kart vagy egyéb részt jó melegen kenni, 
és a vérhulló füvet borban meg kell 
főzni, s kifacsarván, jó melegen rárakni, 
s jól békötni napjában háromszor.

Hajhullásról és nevelésről
Ha a mogyoróhagymát öszvetörjük, 

kinek a haja vedlik és hull, kenje meg 
vele a kopasz helyet, megnő a szőre. – 
Égesd meg a diót. Annak hamvát, ha fa-
olajba habarod, és azzal fejed kened, ha-
jat nevelsz. – Ha istenfának porával, 
mézzel elegyítve a kopasz fejedet gyak-
ran kened, azt meghajasítod. – A vízitök 
gyökerét áztasd lúgba, és gyakran azzal 
mosogasd fejedet, hajat nevelsz. – A 
mogyoróbelet törd öszve és elegyítsd 
mézzel, azzal kend a kopasz helyet. – 
Vízitormát, ürmöt, istenfáját, vérehul-
lófű gyökeret megfőzvén lúgban, azzal 
mossad, azután egy csomó vagy falka 
legyet törj öszve jóféle terpentinával és 
tyúktojás székével, azzal kenjed fejedet, 
midőn hajad hull, és kopaszodni kezdel.

Talpának feltöréséről és fájásáról
A dohány leveleit timsóval együtt 

borban főzd meg, és éjszakára kösd bé 
vele. Egy fazék vizet felforralván és azt 
dézsában töltvén, vess belé egy marok 
sót és két jó marok hamut, melegen egy-
néhányszor abban áztasd lábadat, a test-
ből akármely nyavalyát levon.

Demeter Csanád
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A székely viselet legtöbb eleme 
más magyar viseletekben is meg-
található. A különbséget a népvise-
letet felfedező és arról „pillanatképet” 
készítő XIX. századi közírók a házi-
szőttes anyagok nagyobb szerepében 
látták.

A házilag szőtt gyapjúposztó ruhák 
főleg a férfiak körében maradtak fenn. 
Összekapcsolódásuk az ellenzős „ma-
gyar nadrág” és a karöltős „dolmány” 
szabásával helyi fejleménynek tűnik, 
s benne nyilvánvalóan a szegénység 
és ugyanakkor a rangosság tudata, va-
lamint a hatóság elvárásai játszottak 
fontos szerepet. A hatalom képviselői 
sem az Erdélyi Fejedelemség korá-
ban, sem a Mária Terézia megszer-
vezte határőrség idején nem gondos-
kodtak az egyenruha készítéséről, ha-
nem elrendelték, hogy a népviseletet a 
rangra és az ezredhez tartozásra utaló 
jelekkel lássák el. Az egykori határ-
őrök maguk állították ki egyenruhá-
jukat (ing, gatya, rövid és hosszúzeke, 
posztólájbi, harisnya, csizmadia ké-
szítette lábbeli), mely a helyi viselet-
től alig különbözött (a határőrök a ré-
giesebb irhabunda-ruhák helyett 
részben egyszerű posztókabátot, rész-
ben posztóhuzatú mentefélét visel-
tek), s amelyen a valamely ezredhez 
való tartozást jórészt csupán az anyag 
és a díszítés színe, esetleg a szabás 
fejezte ki.

Ami a női viseletet illeti, Fél Edit 
és Hofer Tamás szerint „jóformán pá-
ratlan jelenség, hogy (a Székelyföl-
dön) a szoknya és a pruszlik anyagát is 
házilag szőtték, nemcsak gyapjúból, 
hanem pamutból is.” A női öltözetben 
a XX. század elejéig, helyenként utol-
só harmadáig termesztett kender és 
len, valamint a kisállattenyésztésből 
származó gyapjú mellett több évszá-
zad óta jelen volt az importált és Há-
romszéken a XVIII. századtól már fel 
is dolgozott pamut is. E nyersanyagok 
többségét maguk fonták fonallá, és 
esetenként maguk festették házi vagy 
bolti/vásári festékkel. Marosszéken 
1866-ban a „festő elemeket” csak a 
„ritkább színek előhozásánál veszik a 
boltból”. De pamutfonalat vásárolhat-
tak és festhettek is. Híres fejtőfestők 
működtek Hídvégen és Kantán. A 

kender és kecskegyapjú alapanyagú, 
maguk szőtte kelmét muharnak, a szí-
nes pamutfonal vásznat pedig fejtő-
szőttesnek vagy egyszerűen csak szőt-
tesnek nevezték. Színritmusával és a 
hozzá társított változatos jelentés-
rendszerrel a fejtőszőttes a székely 
művészi háziipar egyik legszebb mű-
faja. Posztót és vásznat szükségükön 
felül is szőttek, mert azt bármikor ér-
tékesíthető pénzforrásnak tekintették, 
s főleg a háromszékiek a fejtőszőt-
tessel a Mezőség falvaiban is keres-
kedtek (Gazda Klára – Haáz Sándor: 
Székelyek ünneplőben. Színek és for-
mák a székelyföldi népviseletben. Pla-
nétás Kidó, Bp., [1998]. 14-15.).

A népviselet jellegzetes darabjai

A székely férfi népviselet legköz-
ismertebb ruhadarabja a szorosan test-
hez álló, fehér posztónadrág, a szé-
kely harisnya, melynek csak zsinór-
zata változik vidékenként vagy éppen 
falunként.

A harisnyához zsinórszegésű, fél-
kemény szárú fekete csizma illik, to-
vábbá sima kézelős, csukott gallérú, 
fehér vászonból vagy gyolcsból ké-

A székely népviselet
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A népi gyógyászatnak, a népi or-
voslásnak régi hagyománya van világ-
szerte. Nagyon sok füveket ismerő asz-
szonyról és férfiról tudunk, akik bírták a 
házi gyógyítás fortélyait. Ez a fajta kor-
orvoslat a néphitnek azon részét alkotja, 
amelyben keverednek az igazi tudás-
elemek és a hiedelmek. Néprajzkutatók 
szerint a hitt dolgok a hagyománynak 
empirikusan nem ellenőrzött elemei, de 
a népi tudás igen sok elemét az évszá-
zados gyakorlat megerősítette (például 
a gyógynövények hatását egyes beteg-
ségek és gyógyító eljárások esetében). 
A népi orvoslás olyan összetett norma-
sorozat, amelyben nagyon nehéz elvá-
lasztani a hiedelmeket a tényszerű és 
hasznos tudástól, bár a hiedelmek gyó-
gyító erejét sem lehet lebecsülni (Ma-
gyar Néprajz. VII. köt. Akadémiai Ki-
adó, Bp., 1990. 693–724.).

A népi orvoslás része volt a minden-
napi életnek, hiszen a történelem folya-
mán majdnem minden családban vagy 
közösségben volt legalább egy személy, 
aki ismerte az orvoslás tudományát. 
Leggyakrabban a nők foglalkoztak gyó-
gyítással, ők ismerték és szerezték be 
azokat a gyógynövényeket, amelyekre a 
legnagyobb szükség volt. Természete-
sen egy településen belül létezhettek or-
vosi tanulmányokat végző szakembe-
rek is, akik a mindenki által ismert népi 

gyógymódok mellett alkalmazták a 
megfelelő szakkezelést.

Magyarországon és Erdélyben is 
széles körben alkalmazták a népi gyó-
gyászat praktikáit, hiszen már a 17. szá-
zadban is jelentek meg olyan kiadvá-
nyok, amelyek az orvos nélküli falvak 
lakóinak ajánlottak gyógyírt a bajaikra.

Az alábbiakban egy 1818-ban meg-
jelent, a Füskuti Landerer örököseinek 
költségével készült „házi könyvecské-
ből” – amely Székelyföldön is nagy 
népszerűségnek örvendett – mutatunk 
be néhány receptet ízelítőként. Ennek a 
példánynak az első kiadása 1805-ben 
jelent meg Kassán Landerer Mihály Já-
nos kiadásában, majd halála után az utó-
da, Landerer Lajos Pozsonyban és Pes-
ten újra kiadta. (A német eredetű nyom-
dászcsalád 1720-ban alapította meg 
első nyomdáját Budán. A későbbiekben 
azonos időben több magyarországi 
városban is rendelkeztek nyomdával.)

A 148 oldal terjedelmű könyv több 
mint 120 betegségre kíván gyógyírt 
adni, ábécé rendbe állítva a korban leg-
gyakrabban megjelenő „bántalmakat”. 
A kezelési leírások terjedelme változó, 
ugyanakkor több eljárást is javasol 
egyes betegségekre. Az alábbiakban 
idézünk néhány érdekes népi gyógyke-
zelési eljárást. 

Álmatlanságról
A kerti kaporból vagy száraz mák-

fejből csinálj lábfürdőt, abban áztasd 
lábaidat, megjön álmod. – A saláta-
magot és a mákot összetörvén és vízzel 
megöntvén kösd homlokadra. – A fecs-

kefészket, ha az embernek, aki nem al-
hatik, szívére teszed, úgy elaluszik, 
hogy addig fel nem ébred, míg róla el 
nem veszed. 

Asszonyok különbféle bajairól
Amely viselős asszonyon fejértisz-

tulás vagyon, szedje meg a fejér egér-
fark füvet virágostól, házban megszá-
rasztván, tégyen hozzá mind porostól 
pókhálót, magát ezekkel füstölje. Ha 
pedig rendszerént a természet nem járja, 
végyen egy jó marok tormát, megmos-
ván törje öszve és tegye két itzés fa-
zékba; bort töltvén reá, tartsa harmad-
napig jó fedél alatt, azután ruha által 
kifacsarván levét, reggel és estve azt 
igya. Ha teje elvesz: a bodzafának gom-
báját megszárasztván, törje öszve, és 
borba elegyítvén arról igyék, elég teje 
lészen. Ha a Szt. János füvet megissza, 
azon haszna lészen. Ha nehezen szül: a 
fekete ürmöt vízbe áztatván arról igyék. 
Teje hogy bővebb légyen: a kapormagot 
törd öszve, lencselevesben felforralván: 
mikor meghiggad, néha-néha azt igya. 
Ha mátrája leszállott: a petrezselymet, 
majoránnát, szarkaláb virágot, fejér ür-
möt fedő alatt borban főzd meg, timsót 
tévén belé, egynehányszor add innya. 
Ha meghalt benne a gyermek, vagy a 
gyermek mássa benn maradt, a farkas-
alma fűnek gyökerét borban főzd meg, 
mirhával és borssal azt igya reggel s 
estve. Ha szülése idején nagy hévsége 
vagyon: a bodza és szekfű virágot főzd 
meg édes tejben, és lágymelegen kösd 
hasára.

„Amint nagy az erő a fenevadakban,
Úgy nagy erő vagyon füvekben s 

szavakban.
Tartsd magad melegen, ne terheld 

gyomrodat,
Egészséges lészel, nem érzed 

bajodat.
Élj mértékletesen, vigyázzál 

magadra,
Gazdag lész, nem is jön szükség a 

házadra.
Ismerd meg magadat, féljed 

istenedet;
Ki pokol tüzétől megmenti lelkedet.
Ezen szép, szent tanács maradjon 

szívedben,
És légyen halálig szüntelen 

eszedben.”

Néma orvos

Zsálya Istenfa
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Jelzések, emlékek, vélemények

Benedek Eleket parafrazálom, de 
nem szeretném profanizálni egy slá-
gersorral azonosítva. Tamási iránti 
tiszteletem nem engedné meg ezt ne-
kem. Nem Őt akarom leszállítani a 
piedesztálról, ellenkezőleg: volt élet-
társainak, azoknak az asszonyoknak, 
akik az egyedi és utánozhatatlan Ta-
mási-életmű kibontakoztatásának ta-
núi, sőt tevékeny részesei voltak, aka-
rok méltó helyet biztosítani a „Feje-
delmem” szobra mellett, ahol az ők 
méltán kiérdemelt helyüket maga Ta-
mási hálás elismerés kíséretében saját 
kezűleg hitelesítette. Jelen írásomban 
a monográfusok által kevésbé kiemelt, 
talán elhallgatott „Aliszkának” a reha-
bilitálásával próbálkozom az emlékek 
és a dokumentumok mozaikjainak ösz-
szeillesztése által.

Kezdjük egy őszinte és egyszerű, 
de mégis ünnepi megnyilatkozással, 
mely 2010. szeptember 4-én hangzott 
el Farkaslakán, a Szenes Napok kere-
tében az író síremlékénél Basilides 
Aliz (Terézke), Tamási Áron harmadik 
felesége megilletődött ajkáról:

„Ha már ez a megtisztelő kérés el-
jutott hozzám, egyetlen dolgot szeret-
nék elmondani, mert az alatt a tizenöt 
év alatt, amíg összefonódott a sorsom 
azzal az emberrel, akire most emléke-
zünk, s aki itt van ma közöttünk, testi 
valójában nem, de egyébként igen, tel-
jesen, tanúként elmondhatom, ami itt 
egy kicsit már elhangzott, hogy bár-
merre járt, bármit csinált, bármilyen 
kitüntetés érte, bárhová hívták a vilá-
gon: Londonba, Párizsba, hogy ott ad-
jon elő, soha egy pillanatra sem, nem-
csak, hogy nem felejtette el, de nem 
mulasztotta el kinyilvánítani, hogy 
minden, amit kapott, ami benne van, 
nem az ő tulajdona, azt ő innen vitte. 
Mindig mondta, fehér asztal mellett, 
tréfásan, hogy bárki a falujából, ha az 
ő helyében lenne, ugyanígy megírná 
ezeket a könyveket.

Az előbb, ahogy ott álltam és hall-
gattam azt a tüneményesen játszó ze-
nekart, vagy elnézést: együttest, ráté-
vedt a szemem ezekre a hatalmas fák-
ra, igen, arra gondoltam: szálfaember 
nőtt ki innen, feje sokszor a felhők kö-
zött, de gyökerei mindig itt…

És boldogan hallom, hogy így ze-
nélnek, énekelnek és élnek ezek az em-
berek, és kívánom Isten áldását a to-
vábbiakban is…!”

(A videofelvételt Hadnagy Árpád, 
az Elektron Kft. operatőre készítette, a 
hangfelvétel szövegét átírta Balázsi 
Dénes.)

*
„Kedves Mátyás,
Magának külön is meg kell köszön-

nöm az élményt, amit az ünnepi meg-
emlékezés nyújtott számomra. De na-
gyon hálás lennék, ha az ünnepség 
szervezőinek, akikkel talán nem is ta-
lálkoztam, elmondaná, milyen őszin-
tén gratulálok nekik. S ha módom lesz 
rá, szeretném megköszönni a Plébános 
úrnak, hogy kedves volt név szerint üd-
vözölni.

Hát nem kis dolog egy ilyen ünnepi 
eseményt ilyen szépen, zökkenőmen-
tesen megrendezni.

Szép hétköznapokat is kívánok, és 

sok-sok erőt meg egészséget az el-
végzendő feladatokhoz.

Igaz szeretettel Aliz (vagy A. néni, 
mindegy).”

(Basilides Aliz köszönőlevele dí-
szes borítékban érkezett budapesti kel-
tezéssel, gyönyörű zsinórírással Far-
kaslaka polgármesterének, Albert Má-
tyásnak címezve.)

*
Tamási Áron „1949. június 28-án 

ugyanis harmadszor is megnősült. Fe-
leségül vette a nála harmincnégy évvel 
fiatalabb lányt, Basilides Aliz Teréziát, 
az akkor éppen érettségire készülő fia-
tal diákot.”

(Sipos Lajos: Tamási Áron, élet és 
pályarajz. Budapest, 2006. 158.)

*
„Amikor Tamási Áron édesany-

jának a sírját ástuk Márton Árpád bará-
tomékkal, eljött az író és a szép, fiatal 
felesége a sírásást megszemlélni. Ami-
kor elmentek, azt mondja Árpád: Ej, ez 
a szép, fiatal nő éppen minket találna! 
– Mert mi akkor javakorabeli legények 
voltunk.

Hasonló benyomást tett azokra a 
fiatal férfiakra (Márton Géza), akiket 
felkért Tamási, hogy hordozzák meg, 
szekereztessék meg őket a falu hatá-
rának nevezetesebb helyein. Jó mulat-
ságokat rendeztek a fogadásukra és 
kedvtelésükre. Még táncra is perdültek 
az író biztatására a fiatalasszonnyal.”

(Dénes András közlése, 86 éves, 
Farkaslaka)

*
„1958-ban friss meszelés és festés 

után érkeztek Terézkéék…” „Lapot írt 
Áron, adnám postára, azután vennék 
valami ajándékot, egyszerű dolgot. 
Kérdeztem, annak a háztartási minde-
nesnek, Bokor Ágotának? Igent intett a 
fejével…”

„Terézke soha egy szót sem panasz-
kodott, de évek múlásával érzékelhető 
volt kapcsolatuk romlása.” „1965-ben 
a következő levelet írta [Tamási Áron]: 
Nem lehet zokon venni, ha családi bel-
ső ügyekről nem beszéltem, nem be-
szélek. Ez természetem. Alizkával 
most is igen jó emberi viszonyban va-
gyok.”

(Dr. Bakk Takács Sára: Hazulról 
haza. Székelyudvarhelyről Székkutas-
ra. Székelyudvarhely, 1997. 120.)
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„Akit szerettek az asszonyok”
Az idén ünnepeltük Tamási Áron (Farkaslaka, 1897. szeptember 20. – Bu-
dapest, 1966. május 26.), a neves író halálának 45. évfordulóját, 2012-ben pe-
dig születésének 115. évfordulójára kerül sor. Rövid írásunkkal rá és harmadik 
feleségére, Basilides Aliz Teréziára emlékezünk.

Basilides Aliz Terézia Hadnagy
Jolánnal, a farkaslaki Tamási Áron
Alapítvány elnökével
Balázsi Dénes felvétele
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szült ing. Az ingre fekete, szürke, 
helyenként fehér, piros vagy kék – 
esetleg sujtásokkal díszített – mel-
lényt öltenek. Szokásos főrevaló nyá-
ron a fekete kalap – a Küküllők men-
tén hétköznap a szalmakalap –, télen a 
betűrt tetejű vagy alul visszahajtott 
báránybőr sapka. A mellényre posztó-
ujjast vagy kurtazekét vesznek, a szür-
ke vagy fekete hosszúzekét már az 
öregeken sem látni. Ma már a hagyo-
mányos viselethez leginkább ragasz-
kodó férfiak is csak fekete rövid ka-
bátot, zakót öltenek a fehér haris-
nyához és fekete csizmához.

A székely női viselet legfőbb da-
rabjai a rokolya és a mellény. A ro-
kolya derékban korcba szedett, alján 
keskeny vagy szélesebb bársonysze-
gő. A Gyergyói-, Csíki- és Kászoni-
medencék falvaiban a rokolya színes 
csíkozású háziszőttesből készül, a 
csíkok szélessége, a színek összevá-
logatása falvanként, korok és alkal-
mak szerint változik. A karcsú kismel-
lény egyaránt készülhet a rokolya csí-
kos anyagából vagy egyszínű bolti 
kelméből, bársonyból, zsinórozva 
vagy gyöngyös ékkel díszítve. A ha-
rangaljú rokolyához keskenyebb csí-
kozású vagy egyszínű selyemből, 
illetve gyolcsból lerakott kötényt vi-
selnek. A Hargita nyugati oldalán a ro-
kolyák egyszínűek, de hímes szövé-
sűek, köztük a piros, kék és zöld a 
szokványosabb, azonos anyagból 
készült, zsinóros kismellénnyel. A 
kötényeket írott virágmintával híme-
zik. A székely női viselethez csizma 
tartozik. A lányok fejkendőt nem hor-
danak, hajukat általában két ágba 
fonják, és mindkét ágra szalagból 
csokrot kötnek. Az asszonyok, me-
nyecskék és idősebbek kontyba rakott 
hajukat áll alatt megkötött kendővel 
szorítják le, aminek anyaga, színe, 
hímzése életkor és alkalom szerint 
változik. Gyakori még a hárászkendő 
és nagykendő, de már általánosabb az 
ötnyolcados vatelines kabát vagy a 
barnára festett irhabunda.

Alsóboldogfalva székely 
népviseletének készítői

Alapos kutatómunkám eredmé-
nyeként megállapítható, hogy falunk-
ban a székely ruha viselése, főleg a 

férfiak körében, nem volt annyira ál-
talános a XVIII. század végétől, mint 
a Székelyudvarhelyhez közelebb fek-
vő falvakban. Ennek legfőbb oka az 
időközben létrejött nemzetiségi keve-
redés, mely jelenség inkább a más 
nemzetiségűek által lakott falvak kö-
zelségének, meg a földbirtokosok ál-
tal betelepített más nemzetiségűek, 
munkaerőként toborzottak jelenlé-
tének tudható be. Ennek ellenére még 
a XX. század derekáig néhány idő-
sebb férfi élete végéig hordta a szé-
kely harisnyát. A XX. század vége felé 
a polgárosodás is hozzájárult a szé-
kely népviselet kiszorításához, így 
már csak különösebb alkalmakkor 
(konfirmálás, lakodalom vagy nemze-
ti ünnepek) öltötték azt magukra, de 
csak az ifjabb nemzedék.

A fentieknek tudható be, hogy a 
felvidéki falvakkal szemben a mi fa-
lunkban a székely ruha készítését na-
gyon kevesen folytatták. A fent emlí-
tett udvarhelyszéki székely viseletet 
(nőit) a XX. században csak Pitó Pé-
terné Ibolya varrta, de ugyanakkor 
polgári ruhák varrásával is foglal-
kozott.

Férfi székely öltözetet először id. 
Gyarmati Sándor készített, majd in-
tenzíven folytatta ezt néhai Gyarmati 
Lajos G., aki inaséveit Székelyke-
resztúron végezte Burszán Jánosnál 3 
éven keresztül. Bár minden típusú 
falusi öltönyt képes volt elkészíteni, 
szívéhez legközelebb a székely férfi 
viselet (harisnya, mellény, posztó-
ujjas) varrása állt. Nem csupán fa-
lunkba, de a Solymosokba, Szenter-
zsébetre, Fiatfalvára, Rugonfalvára is 
több darabot varrt. Híre eljutott a ha-
tárokon túlra is, így az Amerikai 
Egyesült Államokból 50 db teljes szé-
kely ruha elkészítésére kapott meg-
rendelést, amit el is készített. Ő maga 
is élete végéig büszkén viselte népi 
öltözetünket, s büszke volt arra, hogy 
egyetlen fiának is ő készítette el a 
máig meglévő székely ruháját. 

Legnagyobb sajnálatunkra e mes-
terség, a székely ruha varrása, úgy tű-
nik, véglegesen kiveszett falunkból. 
De szerencsére csak a férfi viseleteké. 
A női székely népviselet darabjait 
intenzíven tovább készíti Mátéfi Zita 
és férje, Csaba, akik híres népi tán-
cosok, falunk büszkeségei. Elmon-
dásuk szerint főleg udvarhelyszéki 
(székelyderzsi, muzsnai, siklódi meg 
lövétei) divatúakat készítenek, melye-
ket a díszítőelemek és a színek külön-
böztetnek meg, de igen gyakran fel-
csíki ruhákra is kapnak megrendelést. 
Az általuk varrt viseletek eljutottak az 
Egyesült Államokba, Japánba, Svéd-
országba, Kanadába és Magyaror-
szágra.

Ha a férfi népviselet szabómesterei 
talán végleg eltűntek falunkból, 
örömmel tölt el e lelkes fiatal házas-
pár, a Mátéfi család ilyen irányú te-
vékenysége, mely még jó ideig hir-
deti, hogy nem csupán nyelvében, 
dalaiban, táncaiban, de népviseleté-
ben is él még a „székely nép”.

ifj. Benke András és
Gálfalvi Gábor

Gyarmati Lajos G.
népi szabómester
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