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enden Betriebe um mehr als 20% erhöht, 
am höchsten war das zahlmässige 
Wachstum im Kreise der selbstständigen, 
ohne Gesellen arbeitenden Kleinge
werbetreibenden . 

Bei solchem Wachstum gewannen die 
Institutionen, die sich mit den Angelegen
heiten der Gewerbetreibenden beschäftig
ten und ihre Interesse vertraten, immer 
mehr an Bedeutung. 

In unserer Stadt hat sich am Ende des 
vorigen Jahrhunderts die Veszprémer 

Ilon Gábor pápai régész 1985-ben a 
kéttornyúlaki református templom 
környékén folytatott leletmentő ása
tásakor kb. 110—150 cm(mélység
ben a szentély mögötti „B szelvény 
2. és 3. sírjában, valamint altemp
lom déli oldalán nyitott „E szel
vény ÉNy-i sarkában 135 cm mély
ségben pártamaradványokat, pártatö
redékkel együtt koponyatetőt ta
lált.1 E párták közül egy annyira tö
redékes állapotban volt, hogy kiegé
szítése lehetetlenné vált. Kettő 
Eckert Anikó textilrestaurátor ki
tűnő munkája nyomán feltételezett 
eredeti állapotába került. 

Vizsgálatra annak reménye kész
tetett, hogy általa közelebb kerül
hetünk az eddig ismeretlen bakonyi 
és Balaton-felvidéki női fejviseletek 
egy csoportjához. 

I. A párták a magyar női 
fejviseletekben 

A fejviseletet a haj változatos el
rendezése és erre meghatározott 
szabályok szerint elhelyezett, a fej 
ékesítését szolgáló viseletdarabok al
kotják.2 

A fejviseletek része, egyik cso
portja a párta, mely a tisztaság, a 
szüzesség jelképeként övezte (Kalo
taszegen ma is övezi) a lányok fejét, 
a hajadonság kifejezője, ékessége, 
koronája volt meghatározott életkor 
eléréséig. Elhunyt leánnyal el is te
mették. Régészeti adatok tanúsága 
szerint a honfoglalás korától a női 
fejviselet részeként általánosan hord
ták. Ékítményei rendkívül változa
tosak lévén, elsősorban formájuk és 
viselési módjuk szerint osztályozha
tók. Ennek alapján elkülöníthető: 
1. keskeny, karika-, koszorú-, vagy 
abroncs-páita, amelyet feltehetően 
a homlok közepén vagy a homlok 

Gewerbekorporation der Probleme und 
Interessen der zu ihr gehörenden breiten 
Schichten der Gewerbetreibenden — (im 
Jahre 1900 betrug die Zahl der Einwohner 
in Veszprém 14 114, davon waren 776 
Personen selbstständige Gewerbetreibende, 
823 Gesellen, 304 Lehrlinge) — angenom
men und Möglichkeiten gesucht, sie auch 
auf Landesebene zu vertreten. 

Da die meisten Mitglieder der Korpora
tion unter ziemlich schlechten materielle 

fölött, vízszintesen elhelyezve visel
tek; széles, a kontyot három oldal
ról keretező kontypárta vagy nagy
párta; 3. széles, magas előpárta, a 
fej felső részén viselt; 4. vendéghaj-
fonatos, homlokpánttal (homlokelő) 
és fátyollal kombinált párta, amit a 
fej tetejére helyeztek (a fejviseletek
ből a 17. századra eltűnt reneszánsz 
örökség). 

U. Kerékgyártó Andrienn 1937-
ben a magyar női fejviseleteket 
feldolgozó munkájában a pártákat is 
elemezve, a következőket állapította 
meg: a legrégibb leányfejdísz, sőt, 
a fejdíszek légkorábbika a párta volt, 
amely a történeti adatok tanúsága 
szerint mind az úri osztálynál, mind 
a népnél megtalálható volt a 15. szá
zadtól a 19. század közepéig.3 Sőt, 
hozzátehetjük, hogy a honfoglalás 
korától viselték, s az erdélyi Kalota
szegen napjainkig hordják. Ezek a 
párták Győrffy István szerint a szű
zeket megillető virágkoszorúból ke
letkeztek, s a fejlődés során különféle 
változataik egész Európában haszná
latosak voltak.4 Maga a szó ófelné-
met eredetű, amely a korai újfelné-
met korban került át a magyarba. 
Jelentése: korc, szegély, szalag, fog
lalat, keret, női fejdísz. Vannak olyan 
asszonyi főkötők is, amelyeknél a 
homlok fölé gyöngyös, pártaszerű 
szalagot kötöttek, a homlokszorító 
szalag maradványaként.5 

A párták legtöbbje nálunk a fej 
tetejét szabadon hagyta (kivételt csak 
a 16. századi vendéghajfonatos pár
ták képeztek, a fej felső részét bebo
rítva), s ebben erősen különböztek a 
nyugat-európai fejdíszek egy részétől, 
amelyek többnyire a fej hátsó vagy 
felső részét is beborították. Előfor
dultak a homlok felső részét abroncs-
szerűén övező díszes pántból kiindu
ló gyöngyökkel ékes csíkok a fej hát
só részén, szalagban végződve. Mind-

ration unter Ziemlich schlecten materiallen 
Verhältnissen lebten — im Jahre 1900 
haben 500 ohne Gehilfe gearbeitet - hat 
sie viel auch für deren materielle Unter
stützung getan. Sie leistete auch auf dem 
Gebiet der Bildung und Kultur wertvolle 
Arbeit, aber infolge ihrer beschränkten 
wirtschaftlichen Möglichkeiten konnte sie 
die Interessen der Gewerbetreibenden 
nicht im gewünschten Masse vertreten. 

ezek mellett a nyugat-európai góti
kában, majd a reneszánszban, sőt, 
még a 16. században is megtalálható 
volt az abroncspártákhoz hasonló fej -
ék is.6 

A paraszti viselet pártái az úri osz
tály korábbi, gyöngyös-bogiáros pár
táinak voltak egyszerűbb változatai.7 

Amint Radvánszky Béla kutatásaiból 
kitűnik, a 16—18. században a fő- és 
köznemesség az abroncs- vagy karika^ 
pártát, az előpártát és a kontypártát 
egyaránt használta. Viseletük divatja 
meghatározott időszakhoz kötődött, 
azaz, bár egymás mellett léteztek az 
adott korszakban, azonban előnyben 
részesítették valamelyik típust.8 

A nemesség pártaviseletének a pa
rasztság közötti terjedéséről Bethlen 
Miklós, Cserei Mihály, Apor Péter tu
dósítanak.9 

A 19. század elején nyugati, fő
ként osztrák hatásra a párta viseletét 
helyenként, elsősorban a Dunántú
lon, a bársony homlokkötő szalag 
vette át.10 

A magyar nyelvterület 19. századi 
és 20. század eleji pártatípusait zö
mében U. Kerékgyártó Adrienn kuta
tásai alapján ismertetjük, közülük el
sősorban azokat kiemelve, amelyek a 
kéttornyúlaki pártákkal majd kap
csolatba hozhatók. 

A palócoknál aranyhímes, arany-
csipkés vagy virágos, hátul dúsan sza
lagozott pártát viseltek, kiváltképp 
esküvőkor.11 Eger környékéről fe
kete pártát is említettek. Ezeket a 
pártákat már a 19. század végén a fe
kete homlokszorító bársonyszalag — 
amelyet esetenként gyöngyök ékítet
tek — váltotta fel a lányok,koszorús 
fátyol a menyasszony viseletében.13 

A 20. század első felében a menyasz-
szonyi párta fehér és piros művirá
gokból készült, gazdagon felszalagoz
va.14 Ezzel szemben Heves megyé
ben a menyasszony fejére pártának 
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nevezett, 10 cm átmérőjű, viaszvirá
gokkal és csokros szalagokkal ékes 
karikát tettek.15 A kazári menyecs-
kefőkötőben is megfigyelhető a párta 
eleme, az arany csipkével bevont ke
ménypapír csík.16 A párta itt tárgyi 
emlékek nélkül veszett ki a viselet
ből, mindössze emlékezete maradt 
csak meg.17 

A matyóknál csak a menyasz-
szony viselte az esküvői szertartás 
idején a tarka, majd fehér rózsákból 
kialakított koszorút.18 

A palócföldtől északra, a volt Gö-
mör, Nyitra, Pozsony, Trencsén, 
Hont megyék egyes falvaiban a szór
ványosan előforduló tornyos párta 
mellett a lányok vasár- és ünnepnapo
kon még a múlt század végén is kari
ka- vagy abroncspártát viseltek, ame
lyet bársonyra, vörös posztóra rádol
gozott aranycsipkével, esetleg 
gyönggyel díszítettek, a tarkón ka
poccsal, szalaggal erősítették fel. Át
mérőjük 15—17 cm, magasságuk kb. 
4 cm volt.19 A Néprajzi Múzeum 
textílgyűjteménye is őriz belőlük 
többet.20 

A Kisalföldről: Csallóközből, Rá
baközből már a múlt századból 
sincs adat a pártaviseletre. Mindössze 
a 18. század elejéről ismert egy fel
jegyzés, amely szerint Komáromban 
a lányok kb. 2—2,5 cm széles, 
gyöngy díszes koszorút viseltek, amely 
egyenlő lehetett a gyöngyös abroncs
pártával,21 vagy a Radvánszky által 
említett alapanyag nélküli, gyöngy
ből fűzött pártával. 

Tanulságos a Dunántúl pártavi
seletére vonatkozó adatok vizsgálata. 

Jankó János már a múlt század 
végén azt tapasztalta, hogy alanyok
nak a hajuk végébe kötött pántlikán 
kívül más fej díszük nem volt a Bala
tonmelléken.22 De ugyanezt figyelte 
meg Kiss Ernő is a század elején Pá
pa környékén.23 Azonban a Bala
ton déli oldalán idős asszonyok em
lékeztek még a pintlinek nevezett, 
csipkével díszített, homlokot övező 
bársony szalagra, amelyet említettek 
is Jankónak/4 Ez a fejdísz látható 
Veszprém megyéből Franz Jaschke 
ábrázolásán is. A veszprémi Ba
konyi Múzeum néprajzi gyűjtemé
nyéből azonban még a századeleji 
gyűjtésekből is hiányzik ez a leány 
fejéktípus. 

A 19. század elején az említett 
bársonyszalaghoz hasonlót viseltek 
a Tolna megyei lányok is. 

A Tolna megyei Sárköz őrizte 
meg legtovább a lányok pártavisele
tét. Ez volt a tulkos párta (csücsök
vagy magaspárta), amely fültől fülig 
keretezte a fejet, elöli tenyérnyi szé
lesen, két végén pedig elkeskenyed
ve. Vázát vessző, vászon és faháncs 
alkotta, amelyet vörös selyemmel, 

arany és ezüstszállal vontak be. Eb
ből az alapból emelkedtek ki a ke
ményített vászonból vagy papírsza
lagokból kialakított, ezüstszállal be
vont, két részes, mindig páratlan 
számban felerősített, kúp alakú tül
kök (csücskök vagy boglárok), ame
lyeknek tetejébe nagyfejű, köves tűt 
szúrtak. Szélét islógos paszomány 
szegte, a tülkök közé pedig arany-
ezüst fórizsból (sodrony) kiképzett 
virágokat (fémsodrony virágok) erő
sítettek. Hátul szalaggal kötötték 
meg.26 Ezt a pártatípust a század
fordulón még a menyasszonyok is 
viselték, bár készítése a készítő asz -
szonyokkal együtt kihalóban volt. 
Ezt váltotta fel a bársonyszalag 
vagy homlokbársony.21 A Néprajzi 
Múzeum textilgyűjteményében több 
sárközi tülköspártát is őriznek. Ez a 
pártatípus azért fontos különösen, 
mert bár méreteiben eltérő ugyan, 
azonban kivitelezésében és díszít-
ményeiben legközelebb áll a korai, 
16—17. századi dunántúli pártatípus
hoz, amelyre később rá is mutatunk. 
Úgy véljük, hogy ez a fejdísz kétféle 
korai pártatípus ötvözetéből alakult 
ki: formájában a vendéghaj fon at, 
díszítményében az egyszerű abroncs
párta. 

A tülköspártát felváltó homlok 
bársony mélyen fedte a homlokot, a 
középbársony ehhez csatlakozott ke
ménypapír vázra dolgozott gyöngy
díszes csík volt, míg a nagy bársony 
papírcsíkot borító vörös vászonra 
erősített koszorú, művirággal feléke
sítve.28 Utóbbihoz volt hasonló a 
váraljai tornyospárta is.29 

A múlt századból Baranyából, 
Pécsvárad környékéről is említettek 
pártát, formájára, díszítésére vonat
kozóan azonban nem közöltek ada
tokat.30 Az Ormánságban pedis 
már nyoma sem maradt a pártának.3 

Somogy megye középső részének 
református falvaiban vasár- és ünnep
napokon a lányok még a múlt század 
közepén szalagdíszes pártát és bár
sony homlokkötőt hordtak,32 ez 
azonban a századfordulóra eltűnt. 

Nyugat-Dunántúlon, Göcsejben is 
viselték a pártát, de már a múlt szá
zad első felében elhagyásáról tudó
sított Plánder Ferenc. 

Hasonló a kép az Őrségben is. 
Nemesnépi Zakál György 1818-ban 
már mint letűnt fejviseletet említet
te a pártát: „A lányokk leg Szebb 
ékessége volt régen ten a' párta,a' 
melly ' gyöngyökkel és pillangókkal 
tündökölvén a' fejet körül koszo
rúzta olly formán, hogy az öszve 
kötő pántlikák hátul a; hármasba 
öszve fonyott hajnak tövénél bokroz-
tak. A' díszes pártát ugyan el dob
ták a' mai Eörséghi hajadonok, . . .34 

Az Alföldön, Szeged környékén 
a 18. században még gyöngyös pár
tát viseltek a lányok, amelyet a kora
beli leltárak igazolnak.35 Az 1800-
as évek második feléből egy újabb 
pártatípus lett ismert: ez félhold 
alakú volt, amelyet fehér selyem
mel vagy meggy szín bársonnyal von
tak be, fehér gyöngyökkel ékesít
ve.36 

Hódmezővásárhelyen és környé
kén ugyancsak általános volt a múlt 
század 30-as éveiig a pártaviselet. Ez 
a párta karika- vagy abroncspárta 
volt, arany csipke díszítéssel, amely
ről a Múzeum gyűjteményében őr
zőitek tanúskodnak. 

Hódoltságkori régészeti ásatások, 
17—18. századi emlékek és leírások 
vallanak arról, hogy Kecskeméten 
és környékén koszorú- vagy abroncs
pártát viseltek, arany csipkével, flitte
rekkel, gyöngyökkel díszítve a kb. 
kétujjnyi széles alapot. Előfordult 
rajtuk a színes üveggyöngyökkel ékes 
kiemelkedés is — ez volt a boglár, 
amelyek a párta égés« felületén végig
húzódva, egymástól azonos távol
ságban helyezkedtek el. Viselete a 
18. század végén megszűnt. Pedig 
két évszázadon keresztül háromfé
leképpen díszített pártát is viseltek 
itt: a koszorúforma, arany csipkés, 
pillangóst; a bársony alapú, skófium-
mal hímzettet és a piros selyemre 
kúp alakú boglárokkal, színes üveg
gyöngyökkel díszes, aranyfonállal 
varrottakat. E három típus az eltérő 
vagyoni helyzetű polgárság leányai
nak fejéke volt, amit társadalmi ho
vatartozástól függetlenül, az emlí
tett korszakban mindenki viselt.38 

A pártaviselet a Jászságból is 
említett.39 Az 1860-as évekig ün
nepi alkalmakra Biharban is feltet
ték a lányok. Formára valószínű, a 
vásárhelyivel volt azonos 4 0 

A pártára vonatkozó leggazdagabb 
néprajzi adatok Kecskeméten kívül a 
Hajdúságból ismeretesek. 1860-ig a 
párta itt a leány viselet része volt, 
ámbár az 1840-es, 1850-es évektől 
fokozatosan háttérbe szorult, csak 
különleges alkalmakkor került a fej
re. 1860 után a feljegyzések mint 
letűnt viseleti darabról emlékeztek 
meg4 1 A debreceni Déri Múzeum
ban és a Néprajzi Múzeumban több 
hajdúsági párta is található, amelyek
nek közös jellemzője, hogy kör alakú 
abroncspárták, több rétegű kéregpa
pír alappal. 4—5 cm szélesek, 40—45 
cm hosszúak. Az alap vászon fedésére 
kívül fekete vagy sötétzöld bársony, 
belül virágos selyem borul. Erre erő
sítették fel a 7—11 boglárt, amelyek 
alatt fehér gyöngysor húzódik, kö
zöttük pedig aranyhímzés. Az alsó 
széleket gyöngysor és fémszálas hím
zés szegélyezi. A boglárok az alapból 
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2—2,5 cm-re kiemelkednek, fémsod
ronyból (fórizs, rezgő), gyöngyből 
és islógokból alakították ki vala
mennyit. Némelyeknél a gömb felü
letét selyemzsinórral dúsan behálóz
ták. Hátul kb. a tarkónál, vagy vala
mivel fölötte 10—15 cm széles, 50—75 
cm hosszú, egy ágba lefutó szalag ló
gott viselője hátára. A szalag selyem
ből vagy bársonyból készült, vászon
nal kibélelve 4—5 cm széles fém csip
kével szegve. A szalag bokra csaknem 
befödte a fejtetőt, s a csokor közepét 
is hamisgyönggyel és aranybrokáttal 
díszes boglár díszítette. Hátul, a tar
kó alatt volt megköthető, s a szalag 
is a hajhoz erősíthető.42 

A Nyírségben és Szatmárban már 
a múlt században sem emlékeztek a 
pártára.4 3 

Erdélyben a mai napig a tiszta
ság jelképeként és az eladósorú ál
lapot kifejezőjeként viselik Kalota
szegen a konfirmált nagylányok férj-
hezmenetelükig a pártát vasár- és ün
nepnapokon. Ez is abroncspárta, 
amelyet gyöngyökkel, gyöngyházcsi
gákkal és gyöngyösboglárokkal ékí
tenek. Hátul nyitott, itt kötik össze 
fejre tétel után. Innen különböző 
díszes selyemszalagok csüngenek le. 
A Felszegen homlok felett viselik 
közvetlenül, míg az Alszegen és 
Nádas-mentén kissé hátrább, a fejtető 
közepe felé. A széles, súlyos párták 
mindig előbbre, a homlok felé, a kes
keny, könnyebbek pedig hátrább ke
rültek. Ezek a párták szélesebbek az 
alföldieknél, díszítésük falvanként, 
falucsoportonként változó.44 A leg
több néprajzi adattal a kalotaszegi 
pártákról rendelkezünk.45 

A Mezőségen ünnepi alkalomra 
1—2 cm széles, rózsás, gyöngydíszes 
fekete bársonyszalagot viseltek a lá
nyok a fejtető közepén.46 A meny
asszony fejét rozmaringból és művi
rágból készített koszorú díszítette 4 7 

Széken a leánypárta 15 cm széles 
volt, piros szalagrózsákkal és arany
füsttel díszes. A menyasszonyé ma is 
drótabroncsból hajlított diadém, pi
ros pántlikával, rozmaringból és apró 
papírrózsákból kötve.48 

A torockói párta bársony alapra 
dolgozott csipke volt, magas, boglá
rokkal díszes, arany paszomántos. 
Jankó János még látta ezeket a belül 
piros klottal bélelt, kívül fekete bár
sonnyal fedett, fémcsipkével díszített 
islógsorral szegett pártákat. Hátul 
voltak megköthetők innen lógott le 
19—23 gazdagon hímzett, bélelt 
pántlika. Ezek is abroncspárták 
voltak, ámbár szélesebbek az alföldi
eknél. Hasonló volt a múlt század ele 
jéig a Tordán, Aranyosszéken viselt 
is. Ujjnyi széles selyem vagy bár
sonyalapú gyöngyöspártát viseltek a 
múlt században Alsó-Fehér megyé

ben is a lányok, majd a század végén 
pedig már bársony homlokszalagot.5 ! 

Székelyföldön ezekkel szemben a 
menyasszony fejére díszpártát tettek, 
amelyet tenyérnyi széles, fekete bár
sonyszalag fölé boruló hármas virág-
koszorú váltott fel, s a kontyra 
helyezett, vászonra varrt gyöngyös 
pártát is feltették mellette egyes 
helyeken. Egyébként az islógokkal, 
fémszálas hímzéssel és gyönggyel dí
szített, a kontyot három oldalról kö
rülfogó kontypárta volt általános 
Székely föld-szerte .s 2 A barcasági 
magyar lányok is kontypártát visel
tek, amelyet fehér gyöngyökből fű
zött, egymást félkörben követő füzé
rekkel díszítettek.53 Ezek a párták 
azonban falvanként némiképp külön
böztek egymástól.54 

A néprajzi adatokból az a követ
keztetés vonható le, hogy az egész 
magyar nyelvterületen általános volt 
a pártaviselet a 18. században és a 19. 
század elején. Egyes helyeken meg 
maradtak tárgyi emlékei is, másutt 
azonban csak viseletének emlékezete. 
Két fő típus különíthető el: az ab
roncs, koszorú- vagy karikapárta. Ez 
és változatai voltak a legelterjedteb
bek. Mellettük létezett a kontypárta, 
amely azonban a magyarságnak csak 
a keleti csoportjainál (székelyek) for
dult elő. 

II. A párták a halottkultuszban 

A párták a lányok, a néprajzi mód
szerekkel vizsgálható időszakban pe
dig a nagylányok viseletének voltak 
elszakíthatatlan részei olyannyira, 
hogy az eladósorban levő, elhalt lány
nyal pártáját is eltemették. A párta
vitel és feltevés szertartása a halott 
lakodalma szokásegyüttesnek volt 
egyik legjelentősebb mozzanata A 
párta ezesetben halotti koronaként 
szerepelt. 

Gomboson a halottnak készített 
koszorút koronának nevezték, ez je
lezte az elhunyt szüzességét, menyasz-
szonyságát ugyanúgy, amint az élő 
menyasszonynak a szűzkoszorú .s s 

Kalotaszegen a meghalt pártás 
lányt korábban (a 19. században és a 
20. század első felében) pártával te
mették el általánosan (Farnason a ha
lotti párnára helyezték. Sztánán a 
fejre tett párta szalagjai kilógtak a 
koporsóból.) Ez utóbb a módos csa
ládok szokásává vált (Ma már alig 
fordul elő pártával temetés.). Mivel a 
lány esküvőjén viselheti utoljára a 
pártát, ezért a halott lakodalmának a 
párta egyik fontos velejárója lett.56 

Kalotaszentkirályon, de más kalota
szegi faluban is, a temetőben több 
olyan sírkő található, amelyre ráfa
ragták a pártát, jelezvén, hogy eladó

sorban lévő, pártás hajadon nyugszik 
alant. 

Széken, bár nem viselik a lányok a 
pártát, azonban az elhunyt leány szá
mára még ma is elkészíttetik a párta
készítővel. A halottas házhoz vitele, 
feltétele, majd a koporsó tetejére, a 
fej vonalába szegezése a halott la
kodalmának középponti cselekmé
nye .5 7 Tehát a halottkultuszban úgy 
szerepel, mint mikor a viseletnek ál
landó alkotóeleme volt. 

Ahol a pártaviselet már kiveszett, 
az elhunyt lánynak ott is készítettek 
koszorút. Úgy véljük, hogy a meny
asszonyi koszorú a párta utóda. 

Bálint Sándor szerint a magyarság
nál általános szokás volt, hogy az el
adólány halottat menyasszonyi ru
hába öltöztetve, homlokát koszorú
val Övezve temették el.58 A szűzi 
párta korona volt, éke a tisztaságnak. 
A szűzeket Krisztus jegyesének tar
tották, akiket, mint királyi jegyese
ket, megilletett ako/ona. Egyrészt ez 
volt a pártával temeíés alapja. Más
részt az a hiedelem, hogy életében ki
járt volna számára a lakodalom, meg
illette volna a menyasszonyi dísz. Ha 
ezt a korai halál miatt nem kaphatta 
meg, akkor holtában kell megadni, 
hogy sírbeli pihenése nyugodt legyen. 

A pártának a halottkultuszban, a 
temetési szokásokban betöltött sze
repe minden bizonnyal a korábbi 
évszázadokban is létezett. Ezek a ré
gészek által feltárt, 15—17. századi 
sírokból előkerült viseleti darabok 
halotti koronaként is funkcionálhat
tak. Jóllehet, a 16—17. században 
nemcsak lányok, hanem asszonyok is 
viseltek pártát, azonban utóbbiaké 
kontypárta volt, amit a 17. századra 
már felváltott a koronka vagy koro
na, ez a fejtető alatt- a nyakszirt 
fölött hátrafüggve viselt fejék.59 A 
lányok pártája abroncs- vagy karika
párta volt, minden bizonnyal 
ugyanúgy jelkép, mint későbbi utó
dai. Ezért és így őrizhették meg a 
15—17. századi temetők a viselettör
ténet e fontos elemét. 

III. A kéttornyúlaki párták 
Kéttornyúlak Pápától 8 km-re fek

vő, ma 520 lelkes község. Lakosai a 16. 
században protestánssá lettek. 1618-
ban már református volt a község, 
akiknek első ismert lelkésze Szeli 
Gergely. Középkori eredetű, volt 
római katolikus templomát a 16. szá
zadtól a protestánsok használták. 

A 17. század végén, s a 18. század 
első felében 322 lakosából 28 nemes, 
a többi jobbágy, de zsellér is találha
tó volt közöttük. Az összlakosságból 
ekkor mindössze 74 volt csak katoli
kus, a többi református. Utóbbiak 
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l. ábra. Kéttornyúlaki I. sz párta Ltsz. 
87.25.1 

még 1836-ban is többségben voltak: 
250 református 9 evangélikus és 176 
római katolikus alkotta lakosságát.61 

A templom köré a 18. századig 
temetkeztek. Templombeli sírokról 
eddig nincs tudomásunk. Egy közös
ség legelőkelőbb, azaz legrégibb vagy 
legvagyonosabb tagjainak temetkező-
helye a templom volt, bár a reformá
tusoknál erre kevesebb példa találha
tó. A legrangosabb családok tagjai 
kaptak itt elsősorban végső nyughe
lyet: pl. Miskolc, avasi református 
templom, csenged, sárospataki refor
mátus templomok. A vizsgált párták 
a kéttornyúlaki templom körüli te
metőből kerültek felszínre. 

I. párta : 
2—2,5 cm széles pánt, amelyet sá
volykötés technikával készült anyag
gal (selyem) vontak be, kenderrel 
vagy lennel összefogott fémszállal dí
szítették. A fémszál kékes-zöldre 
oxidálódott, ezáltal a pártának ez lett 
az alapszíne. A pánt felső részére fel-

2. ábra. Részlet az I. sz. pártáról 

erősített, apró, sötétkék felfűzött 
gyöngysor a díszítménye. Alsó részé
re ugyanilyen gyöngyökből, tagolt, 
hullámvonalban végighúzódó füzért 
rögzítettek. A hullámok felfelé ívelő 
részéből egy-egy fémszállal összecsa
vart textilszál csüng le (1 —1,5 cm-re), 
végén apró fémkarikával, amelyből 
megközelítőleg egyenlőszárú három
szög alakú bronzlapocska (1x0,4 cm), 
islóg függ. Ez feltehetőleg végig így 
húzódott, egy-egy hullám alakú 
gyöngy füzérből három -négy is lelóg
va, amit a szabálytalanul megmaradt 
töredékek igazolnak. Ez a zárósor bo
rulhatott a homlokra. A párta díszí
tett felületét mindkét oldalról díszí
tetlen rész zárja le. Ezt a részt körben 
ún. láncfonadék keretezi, amelyet 
két-két, ill. négy szálból, négyes fo
nással alakítottak ki (sz: 0,5 cm). A 
szálegyüttes textil és fémszál sodra-
tából áll. Ugyanez a láncfonadék ké
pezte önmagában a párta megkötésé
re szolgáló zsinórt is, amelyet két ol
dalt apró fémszegeccsel erősítettek 
fel. A kötőzsinór 1—1,5 cm hosszú, 
0,5 cm átmérőjű, hengeres, kemény 
vázra szorosan egymás fölé csavart 
kender és fémszál bevonatú csüngő-
ben végződött, amely a vékonyabb 
kötőzsinór kibomlását, visszahajlását 
megakadályozhatta. Ltsz. 87.25.1. 
(1 . és 2. sz. ábrák). Ebből a láncfo
nadék részlete ltsz. 87.23.1. (3. sz. 
ábra), valamint a szövéstechnika és a 
kötőzsinór vége (csüngő) ltsz. 
87.26.1. és 87.23.1. (4. és 5. sz. 
ábrák) látható. Ez a párta az „E" 
szelvény délnyugati sarkából került 
felszínre. 

3. ábra. Az I. sz. párta láncfonadékának 
részlete. Ltsz. 87.23.1 

4. ábra. Az I. sz. párta szövéstechniká
jának részlete. Ltsz. 87.26.1 

5. ábra. Az I. sz. párta kötő zsinórjának 
csüngője. Ltsz. 87.21.1 
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II. párta: 
Szélessége közel azonos az előzővel: 
2,5—3 cm. Alapja barnás-sárgás fino
man megmunkált bőr, amelyre a dí-
szítményt felerősítették. Körben, a 
széleken az alapot rézdrótból készült 
sodrony keretezi. Alatta, a külső ke
rethez szorosan simulva két, kékes
zöld színűre oxidálódott, nagyon vé
kony fémszálból csavart sodrat húzó
dik körben. Felerősítése úgy történt, 
hogy mind az»alsó, mind a felső szé
len húzódó részéből, egymástól 1—1 
cm-nyire 1,5 cm átmérőjű, kettős fa
lú köröcskéket képeztek. Minden má
sodik köröcske közepére, mint egy 
kosárkába, 1—1 boglárt erősítettek. 
A párta mindkét végére fémszegecs
csel illesztették a fej hátsó részén a 
megkötésre szolgáló csüngős, láncfo
nadékból képzett kötőzsinórt. Ez a 
kötőzsinór megegyezik az első pártá
éval. Ltsz. 87.20.1. (6. sz. ábra). 

A boglár alapja papírból formált, 
keményre gyűrt gömb, esetleg cson
kakúp. Formája a leletből teljes biz
tonsággal nem határozható meg. Ez 
a papíralap a felületből 1,5 cm^iyire 
emelkedik ki. Alsó és felső részére 
rézdrótból kialakított spirált, ún. fó-
rizst erősítettek (h: 0,5 cm, m: 0,1 
cm), amelynek két, félkör alakban el
helyezkedő részét fémszállal fűzték 
egymáshoz. Közéjük ugyancsak fém
szállal rögzítettek egy nagyobb, 0,3 
cm átmérőjű, gömb alakú fehér 
gyöngy öcskét. A gyöngyből fent is, 
lent is fémszál nyúlik ki, amelyre há
rom, csontból esztergált, fehér színű, 
hengeres, 0,2 cm hosszúságú gyöngy
szemeket fűztek. A boglár alsó és fel
ső részén, a kerek gyöngyök fölött, 
a párta szegélyéhez erősítve ellip
szis alakban két fémszálból sodort 
keret emelkedik ki kb. 0,4 cm-nyire. 
Középtáján négy, fémszálra felfűzött, 
kék, zöld, sárga üveggyöngy gömböcs-
ke látható (kb. 0,1 cm-es). A boglár 
három oldalán, középmagasságban, 
négy-négy, egyenként 0,5 cm x 0,1 
cm nagyságú, egymáshoz fémszállal 
erősített rézspirál helyezkedik el, csú-

6. ábra. A kéttornyúlaki II. párta. Ltsz. 
87.20.1. és a boglárfoglalat része 

csára állított négyzet alakban. Vala
mennyi négyzetet egymáshoz ugyan
csak fémszállal erősítették. Egy-egy 
élére állított négyzetben 3—3 fehér, 
henger alakú, 0,2 cm hosszú gyön
gyöt fűztek hosszanti irányban egy
máshoz (7. sz. ábra). 

A fémszálsodratokból kialakított 
körök alsó és felső részére 0,3 cm 
nagyságú, megközelítőleg kör alakú 
bronzlapocskát (pillangó vagy flitter) 
helyeztek el. 

Horváth Ernő archeobotanikus 
mikroszkopikus vizsgálata során bizo
nyítottá vált, hogy a bogláros párta 
alapja bőr volt. A külső része finom, 
vékony kecske- vagy juhbőr, a belső 
pedig marhabőr. Az egyszerűbb, 
gyöngyös párta alapanyaga a szövés
minta alapján tabit (selyemszövet), 
esetleg finom, lenvászon. A külső 
részt, a díszítmény alapját mindkét 
esetben finomabban megmunkálták, 
mint a belsőt, a fejjel érintkezőt. 

A külső réteg alatt a belső a párta 
merevítését és tömítését szolgálta. 
Merevítésre faháncsot, szorosan egy-

7. ábra. A II. párta boglárja 

máshoz fogott csalán rostot (Urtica 
dioica vagy Urtica cannabina) és sás
leveleket (Carex) használtak. Ezeken 
kívül többféle növényi töredéket, 
rostot is megfigyelt Horváth Ernő. 
Mindezek mellett, a rostkötegekhez 
tapadva moha is felismerhető volt, a 
májmohok fajtájából (Lophocolca 
heterophylla).62 A mohát egyéb, 
durvább rostokkal együtt a párta tes
tének kitöltésére és merevítésérc 
használhatták, amelyet feltehetőleg 
— amint erre analógiák is utalnak pl. 
Feldebrőről — egy durvább anyaggal 
(kendervászon) vontak be s erre a 
textíliára került a díszítmények fel
erősítésére alkalmas finom anyagú és 
megmunkálású felület. Természete
sen a párta készítője vagy készítői az 
ékítményeket nem közvetlenül a fi
nom külső felületre, hanem az alatta 
meghúzódó erősebb és durvább kel
mére erősítették, amint erről a fel-
debrői restaurálatlan pártamaradvá
nyok vizsgálata során meggyőződhet
tünk.63 

Mindkét párta meghatározhatat
lan nemű, infans ill. juvenus korú 
gyermek koponyájáról került elő. 
Életkoruk az antropológus becslé
se szerint 7—9, ill. 12—16 év lehe
tett.64 Tekintettel arra, hogy pártát 
a történeti és néprajzi anyag tanúsá
ga szerint lányok, hajadonok visel
tek, a fentiek egészen bizonyosan 
lányok fejét ékesítették. 
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Tudjuk, hogy Kéttornyúlakon a 

16. században a legjelentősebb neme
si családok a Hathalmi, a 17. század 
első felében a Bottka, Ácsádi,Somo-
di, a század végén pedig a Bartalos, 
Bartos, Baranyai, Göndöts, Kőszegi, 
Soós és Tatai családok voltak.65 A 
kört egészen leszűkíteni nem áll még 
megfelelő számú adat rendelkezé
sünkre. Annyit azonban kimondha
tunk, hogy tekintettel az analógiák
ra és a viselettörténeti adatokra — 
amelyekre részletesen is kitérünk 
még - , e fejékek a 17. század elejé
nél nem lehetnek későbbiek. A 16. 
század végén, a 17. század elején ké
szíthették és viselhették, mégpedig 
az ekkor itt élt birtokos kisnemesi 
családok valamelyikének gyermek
leány tagjai. Akik viselték, azok 1591 
előtt 1606 után, ill. 1606 és 1683 
között kellett itt éljenek. Az 1591-
1606 közötti időszakban Pápa ostro
mai következtében (tizenötéves há
ború) időlegesen néptelenné vált a 
falu, míg 1683-ban egy török portya 
következtében érte nagyobb pusztu
lás. Lakosainak egy részét lemészárol
ták, egy része pedig átmenetileg elme
nekült.66 A két időperiódus között, 
azaz 1591 előtt, ill. 1606-1683 kö
zött azonban lakott település volt, a 
kor viszonyai között békés életet él
hetett, amelyre a hagyományait él
tető és tiszteletben tartó közösség 
temetési szokásainak egyikéből (pár
tás temetés) következtethetünk. 

A II. bogláros párta maradványai 
között egy 12 mm hosszú, 5 mm szé
les, fényes felületű, jellemzői alapján 
puszpánglevél (Buxus sempervirens) 
is megtalálható volt, amely Horváth 
Ernő szerint kis méreteiből és karcsú 
alakjából következtethetően ágvégi 
hajtásról származhatott,67 nem ké
pezte a párta részét, külön helyezték 
el rajta, ill. a pártát viselő fején. 

Néprajzi párhuzamokból ismerjük 
az örökzöld növényeknek a halott
kultuszban játszott szerepét. Elsősor
ban a fiatalon elhunytak sírjába, ko
porsójára vagy koporsójába tették, a 
feltámadás, az örök élet jelképeként. 
A Balaton-felvidéken még századunk 
elején is megülték a fiatalon elhuny
taknak a lakodalmát, ez volt a halott 
lakodalma. A koporsót vivő, kísérő 
legényeknek rozmaringot tűztek a 
kabátjára. De rozmaringot kaptak a 
lányok is, akik nyoszolyólányokként 
mentek a koporsó mögött, ill. mel
lett. Sőt, rozmaringot dobtak a sírba 
is, utalva a feltámadásra. Az örökké
valóság kifejezője, jelképe volt az 
örökzöld a lakodalomban is. Az er
délyi Széken az örökzöld ma is szere
pel a halott lakodalma szertartásá
ban: ez kerül a halott pártájára és a 
kísérő legények kalapjára. Örökzöld

ként nemcsak rozmaringot, hanem 
puszpángot is használtak. 

Ilyen indítóokok alapján kerülhe
tett a kéttornyúlaki sírba is az örök
zöld, hisz elképzelhető, hogy a gyer
mekhalottat is lakodalmi szertartás 
kíséretében helyezték örök nyuga
lomra. Erre vonatkozólag recens ada
tok is ismertek pl. Székről, ahol a 7 
éven felüli leánykának is megülik a 
lakodalmát. 

A 16—17. századi ábrázolások pe
dig megerősítik azokat a tárgyi ada
tokat, amelyek alapján állítható, 
hogy a lányok fejét mindig pártával 
ékesítették.68 

A pártákat viselőik homlokuk kö
zepén, ill. a homlok felső harmadá
ban hordták. Erre az enged következ
tetni, hogy feltáráskor ebben a hely
zetben voltak a párták, ámbár bi
zonyos mozgással, elmozdulással 
mindig számolni kell. Egyik esetben 
a homlok felső vonalában, másik 
esetben lejjebb, a homlok közepén 
helyezkedett el. Néprajzi analógiák 
alapján tudjuk, hogy a súlyosabb,dí
szesebb pártát inkább a homlok kö
zepén, a szemöldökcsont fölött (pl. 
Kalotaszeg Felszeg, Torockó), míg a 
könnyebbet a homlok felső vonalá
ban, esetleg a fejtető középső részén 
elhelyezve viselték (pl. sárközi nagy
bársony, Kalotaszeg Alszeg). Minden 
bizonnyal ez lehetett a 16—17. szá
zad viselési módja is. 

Tekintettel arra, hogy a pártákon 
kívül más textília nem maradt meg, 
megállapíthatatlan, hogy a fejékekkel 
milyen ruhát hordtak. 

A párták készítői vizsgált korsza
kunkban többnyire a gyöngyfűző és 
hímvarró mesterek közül kerültek ki. 
Ezek nem lehettek nagylétszámúak, 
hisz Kassán 1692-ben az erszénygyár
tókkal egy céhben dolgoztak. Egy-
egy ilyen mestert gyakran egymástól 
távollévő helységekbe is hívták míves 
munkák elvégzésére pl. Gyulafehér
várról Kassára, Kassáról Kolozsvárra, 
Egerbe. Hímvarró nő is volt, aki a 
mesterséget valamelyik céh keretein 
belül űzte.69 Ha a Veszprém megyei 
céheket megvizsgáljuk, akkor 1510 
és 1872 között a megye területén 
működő 192 céh között egyetlen 
gyöngy fűzőt vagy hímvarrót, de még 
erszénygyártót sem találunk. Tudjuk 
viszont, hogy a hímvarrók az esetek 
egy részében az ötvösök céhében dol
goztak. De elképzelhető az is, hogy a 
gombkötők céhében akadtak olya
nok, akik pártakészítéssel foglalkoz
tak. Hisz Pápán már a 16. században 
működött a gombkötők céhe, ahová 
esetenként a paszományosok is tar
toztak. Veszprémben a 17. századtól 
ismeretesek a gombkötő céhre vonat
kozó adatok. Ötvös céh Pápán a 17. 
század elejétől létezett, de működött 

a 17. század végétől Devecserben is. 
Veszprémet és környékét ötvöstár
gyakkal a komáromi céh látta el.71 

Bár bizonyítékul szolgáló adataink 
nincsenek, azonban feltehetjük, hogy 
közöttük voltak pártakészítéshez ér
tő mesterek is. Amint ez a győri, po
zsonyi, eperjesi ötvösök között is el
képzelhető. Sajnos, kellő számú meg
bízható adat hiányában ma még nem 
megállapítható a párták készítője. 
Mindössze feltevéseink lehetnek csak. 
Annyi tény, hogy nem házilag készí
tették, hanem hozzáértő mesterek 
kezemunkájának eredményei voltak. 
Nem kizárt az sem, hogy ez a mester 
asszonyszemély volt. 

Tekintettel arra, hogy a Pápához 
közeli Kajárpécről hat párta, Lovász -
patonáról pedig pártatöredék került 
elő, feltételezhetjük, hogy Pápa ké
szítőközpont lehetett. Nagyszámú 
díszes református úrasztali terítőt is 
hímeztek itt a 17—18. században. 

A 19—20. században a falusi la
kosság számára a pártát pártakészí
tő asszonyok (esetleg férfiak pl. Szé
ken) csinálták, akik az esetek több
ségében egész nagy területek lakos
ságát látták el e fejékekkel: pl. ma 
Kalotaszeg felszegi falvainak a sárvá
sári pártakészítő asszony, aki anyjá
tól tanulta a mesterséget, csinálja a 
pártákat. 

IV. Történeti párhuzamok: 
(írott források) 

Pártára vonatkozó adataink a törté
neti irodalomban bőségesen találhatók. 
Legfőképpen a korabeli nemesi in-
ventariumok (hagyatéki leltárak) és 
végrendeletek ezen adatok fő forrá
sai, bővölködvén az ilyen jellegű fel
jegyzésekben. 

Legkorábbi írásos adatunk a 13. 
századból származó. 1264-ben István 
ifjúbb király számadásai közt két té
tel a pártakészíttetés költségeire vo
natkozik. Ugyanekkor Béla herceg 
lakodalmának leírásában a menyasz-
szonyt koronával felékesítettnek em
lítik."72 

A legtöbb forrás a 16—17. szá
zadból maradt fenn. Ezekből akár 
azt a következtetést is levonhatnánk, 
hogy ez az időszak volt a pártaviselet 
virágkora. Tény, hogy a leggazdagab-
ban díszített párták az ezidejű for
rásokban szerepelnek, azonban hoz
zá kell tenni mindezekhez, hogy leg
többjük főnemesi hajadonok fejét 
ékesítette. A köznemesség leányainak 
fejéke valamivel egyszerűbben díszí
tett volt, amint arról írásos feljegyzé
sek — leggyakrabban ismét csak in-
vontáriumok — tanúskodnak. A kis-
nemesség és polgárság lányai ennél is 
szolidabb ékesítésű pártákat viseltek, 
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ami természetesen nem zárja ki azt, 
hogy arannyal, ezüsttel és drágakö
vekkel ékes nem volt közöttük. Pl. a 
debreceni főbíró lányáé, Dobozy Sá
ráé, stb. Mindezekre legbiztosabb ta
núk elsősorban a megmaradt tár
gyak, a temetőfeltárásokból előke
rült pártatöredékek, esetleg egész 
párták. Mindezek mellett jelentős vi
selettörténeti forrást képeznek a 
16—17. századi ábrázolások is, ame
lyeknek teljes körű feltárása minden 
bizonnyal újabb adatokkal gazdagí
taná a kutatást. Pl. Erdélyből, 17. 
századi ábrázolásokból egyszerűbb 
kivitelű abroncspárták is ismerete
sek. A lakompaki kastélyban pedig az 
egyik 17. századi ábrázoláson még 
vendéghajfonatos fátylas párta lát
ha tó / 3 

A párta korai; Európa-szerte álta
lános viseletét a templomok női szen
teket ábrázoló szobrai, képei is iga
zolják, ugyanis párta keríti fejüket. 
Megtalálhatók ezek Strassburgban, 
Naumburgban, de a 15. századi né
metalföldi Madonnák fején egya
ránt.74 

A 16—17. századi forrásokban 
szereplő főnemesi párták selyemből 
és bársonyból készültek, gyémánt
díszes, aranyos boglárokkal és drága
kövekkel ékesítették őket. Losonczi 
Bánffy Istvánné Károlyi Kata hozo
mányában 1595-ben négy, drágakö
vekkel dúsan megrakott párta és öt 
hasonlóan díszes koronka volt.75 

Thurzó Borbála hozományában 
1612-ben hét aranyos, drágaköves 
köpetről olvashatunk, amely a Thur
zó család leányainak volt divatos fej-
viselete, Radvánszky szerint talán a 
pártát helyettesítette.76 Thököly 
Mária 1643-ból származó hozomány
jegyzékében hét, rendkívül gazdagon 
díszes, atlaszselyemből és bársonyból 
készült, arany bogláros, többszáz apró 
és öreg drágagyönggyel díszes pártát 
számolhatnak meg/7 1643-ban I. 
Rákóczi György kincseinek inventá-
lása alkalmával tizenhat, bogláros, 
gyémánttal, rubinnal díszes pártát 
írtak össze .7ff Petki Farkasné Bors-
vay Erzsébet testamentumában 1647-
ben négy aranybogiáros, egy fehér 
igazgyöngyös, Lázár Ádámné Dániel 
Anna végrendeletében (1757) pedig 
arany rubintos-bogiáros párta szere
pel. E pártafelsorolásokat hosz-
szasan folytathatnánk. Elegendő 
idézni a Történelmi Tár múlt szá
zad végéről és századunk elejéről va
ló korai köteteit. Adatokban leggaz
dagabb azonban Radvánszky Béla 
munkája, aki a Thököly, Rákóczi, 
Zrínyi, Paksy, Monaky, Vay, Thurzó, 
Károlyi, Ujfalussy, Báthori, Bethlen, 
Barkóczy, Illésházy, Viczay, Esterhá
zy, Tatay, Woiszka, Palugyai, Kere-
csényi, Draskovics, Ruszkai Dobó, 

Máriássy, Lórántffy, Félegyházi, Kor-
látkeöy, Lónyai, Serédy, Feleky, 
Bár czay, Radvánszky, Кару, Zay, 
Borsos, Büky, Wesselényi, Sulyok, 
Gersei Petheö, Kamuthy, Korniss, 
Bocskai, Kendy, Ráskay, Perényi, 
Nádasdy, Dóczy, Petrőczy, András-
sy családok levéltárából a viseletre, 
köztük a pártaviseletre vonatkozóan 
is rendkívül bőséges adatokat szol
gáltat kitűnő, forrásértékű munkájá
ban.80 Itt azonban oly gazdagon 
díszített pártákat sorolnak fel, ame
lyek mögött gazdagságban elmarad
nak a Kéttornyúlakon felszínre kerül
tek. Hasonló állapítható meg némely 
nemesi kriptából előkerült viselettör
téneti maradványról is. 

Radvánszky Béla munkájának 
szempontunkból a legnagyobb érté
ke, hogy segítségével megállapítha
tók a korabeli pártatípusok. Ugyanis 
a díszítmény különböző, rendkívül 
gazdagon változó, sokszínű volt, 
amint már utaltunk is rá. Azonban a 
forma korántsem volt ennyire válto
zatos. A kialakult típusok a 14. szá
zadtól nyomonköve the tők, formájuk 
alig változott valamit a 19. századig. 
Ezek az adatok a pártáknak formájuk 
alapján való csoportosítását hitelesí
tik, ugyanakkor az egyes típusokon 
belüli különbségek megállapítását is 
lehetővé teszik. 

Tehát ezek a 16—17. századi, lá
nyok által viselt párták Radvánszky 
szerint 2—4 cm széles, kemény szö
vetből, szőrből vagy bőrből készült 
abroncsok voltak, amelyeket bár
sonnyal, selyemmel (atlaszselyem) 
vagy finom szövettel vontak be. Ez 
adta a díszítendő felületet, erre ke
rültek a gyöngyök, boglárok, pillan
gók (islógok, fiitterek) vagy nemes
fémből készült bevonatok. Az egyik 
legkedveltebb típus volt a gyön
gyöspárta. Ennek egyik változatán 
ritkásan helyezkedtek el kisebb-na
gyobb gyöngyök. Másik változatá
nak egész felületét bevonták gyön
gyökkel. Ezek a gyöngyök füzér
ként a széleken húzódtak, csip-
keszerüen vették körül a párta fel
ső részét, esetenként a boglárokat 
övezték vagy a boglárok között 
ékítették a felületet. A sok drága
kővel, arannyal megrakott párta 
között alapanyag nélkül, csak 
gyöngyből fűzött is akadt. Gyakori 
előfordulása azt igazolja, hogy erősen 
kedvelték a bogláros pártákat. Ezek 
a boglárok aranyból, ezüstből, ké
szültek, gyöngyszemmel vagy több
színű zománccal voltak díszesek, de 
akadt közöttük drágakő nélküli ún. 
parasztboglár is. A bogláros fejéke
ken a boglárok közét gyöngyfüzérek
kel, nagyobb gyöngyszemekkel, eset
leg aranyszemekkel töltötték ki. Is
meretesek a tornyos boglárok, ami

kor egymás fölé rakták a drágaköve
ket és lemezeket. 

A bársony és selyem alapanyag 
többféle színű volt: fekete, fehér, sze
derjes, testszín, meggyszín, narancs
szín. Többszínűek voltak a gyöngyök 
is: fehér, kék, zöld, fekete, vörös, 
ugyanígy változott a boglárokat be
vonó zománc színe is. Ügyeltek arra, 
hogy a párták alapszíne és alapanya
ga megegyezzen a szoknyáéval és vál
lával. 

A forrásokban feltüntetett, rend
kívül változatos gyöngyös, valamint 
a gyöngyös-bogláros pártákhoz ha 
díszítményeik gazdagságában nem is, 
de a díszítmények alkalmazásában 
már közelebb állnak a Kéttornyúlak
ról származók. Ez mondható el,az 
I. számú párta és a Radvánszky ál
tal bemutatott gyöngyös pártákról. 
A kéttornyúlaki I. párta esetében is 
csipkét alakítottak ki a gyöngyök
ből, s ez a díszítmény rokon a Rad
vánszky által leírtakkal. A párták 
között említik az ún. udvarló pár
tákat is. Ezek a főrangú asszonyok 
környezetéhez tartozó udvari lá
nyok díszes — gyöngyfüzéres, gyön-
gyös-bogláros — karikapártái vol
tak.81 Utóbbiak szolgálhattak elsőd
leges mintaként a társadalom alsóbb 
szintjein élők számára. A korabeli 
temetőkből előkerült, viszonylag 
nagyszámú tárgyi anyag többsége a 
főrangúak által viselt pártáknak egy
szerűbben díszített és olcsóbb kivite
lű változata, amely a kor köznemesi 
és kisnemesi, polgári fej viseletéről ad 
képet, s egyben előfutára a követke
ző századok paraszti leányfejviseleté
nek is. 

A pártákat az asszonyok házassá
gukba is magukkal vitték, beletar
tozott hozományukba. Ezeket aztán 
lányaik örökölték.82 

Az egyszerűbb pártaviseletről ad 
hírt a legtöbbet idézett forrás: Apor 
Péter. Az erdélyiek régi viseletéről 
írott verses összeállításában a követ
kezőket vetette papírra: 
„Nézd meg, az mint írják az régi szü
zeket, 
Mint ékesítette korona fejeket. 
Szintén olyanformán képezzed eze
ket, 
Díszes öltözet volt, illetvén szenteket. 
Az korona megvolt igen szépen rakva 
Veres kláris, avagy jóféle gyöngy vala, 
Az kitől mint tölt ki, úgy volt az ra
kása, 
Azon vala igen szép drága pánt
lika."»3 

Apor nemcsak a többféle pártáról, 
de arról is hírt ad, amit immár tár
gyak is igazolnak:kinek-kinek anyagi 
tehetsége szabta meg, hogy milyen 
drága pártát készíttet lányainak. 

Vannak azonban olyan források 
is, amelyekben a felsorolt viseletek és 
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viseletkiegészítők már közelebb áll
nak a kisnemességhez. Ilyenek a nagy 
alföldi városok polgárainak inventá-
riumai és végrendeletei, amelyek ko
rabeli (17—18. századi) temetőkből 
feltárt leletekkel is kiegészíthetők. Pl. 
Debrecenből: gyöngyökkel kirakott 
tizenegy boglárral díszes párta; ara
nyos bogláros, arannyal varrott gyön
gyös párta; aranyos, zománcos pár
ta; kislánynak való fekete gyöngyös 
párta; apró gyöngyös, ezüstbogiáros 
párta, stb. vagy Kecskemétről 1680-
ból: aranyos párta, 1709-ből bársony 
párta, stb.84 

Sajnos, vidékünkön eddig a párta
viseletre vonatkozó írott forrást nem 
sikerült találni. A meglévők az Al
földre, Felvidékre és Erdélyre vonat
koznak. 

V. A régészeti feltárások 
pártamaradványai, analógiák: 

A régészeti feltárások nyomán felszín
re került leletek megerősítik az írott 
források adatait, s kitűnő viselettör
téneti adalékok az egész magyar 
nyelvterületre, szűkebben a Bakony 
és Balaton-felvidék falvainak korai 
női fejviseletére vonatkozóan is. 

A veszprémi Bakonyi Múzeum 
Régészeti Gyűjteményében is ta
lálható néhány párta, amelyek kö
zül némelyek a kéttornyúlakiakkal 
mutatnak rokonságot.85 Sajnos, oly
annyira töredékesek is akadnak kö
zöttük, hogy esetünkben a formára 
és díszítményre aligha, azonban az 
alapanyagként és díszítménynek fel
használt anyagokra adatokat nyúj
tanak. Ilyan Kralovánszky Alán-
Éry Kinga Veszprém, Szent Mik
lós Kálvária-dombi ásatásából, a 
39. sírból előkerült 23 db tárgy: 
2 db füles lemezcsüngő, 4 db le
mezkorong, bronzspirálok, bőrma
radvány 7 db zöld hengeres apró 
gyöngy. Ezekből megállapítható, 
hogy bőr alapú, gyöngy díszes pártá
ról van szó, amelyet korongokkal is 
díszítettek. Ebből feltételezhetjük 
azt is, hogy ez korábbi az eddig vizs
gáltaknál, valószínű a 15. századból 
származhat. Korának megbecsülésé
hez összehasonlításul a Gerevich 
László által feltárt középkori Csút 
falu temetőjéből származó pártákat 
vehetjük alapul, ahol a pénzmellék
let segítette a kormeghatározást. A 
203 feltárt sírból 23-ban talált pár
tát. E párták közül a liliomos, sasos 
véretekkel díszesek a 14. századból, a 
levéldíszes veretesek, valamint a vére
tekkel és gyöngyökkel ékesek a 15. 
századból, a gyöngy- és ragyogódí
szesek (flitter, islóg), a fémszál, tex
tilszál keverékéből fonottak a 16. 
században készültek. Utóbbi sírok az 

előző réteg fölött helyezkedtek el. 
Levélveretes pártadíszek a 16. század 
elején elpusztult Csele falu feltárt te
metőjéből, valamint az aranyegyhá
zai, benei, bócsai, lajosi 14—15. szá
zadi temetőkből is előkerültek.87 A 
későbbi korból származó leányfejdí
szek ékítményei itt, tekintettel arra, 
hogy nem főúri viseletről van szó, 
egyre egyszerűbbekké váltak. Gere
vich László szerint a párták általános 
divattá válása a 14. századra tehető. 
Azonban honfoglalás kori, kora Ár
pád-kori sírokból is ismertek párták. 
Préselt korongokkal és gyöngysorok
kal, virágalakká formált gyöngyökkel 
díszes 10—11. századi pártatöredé
keket tárt fel Szabó Kálmán Lakihe
gyen.88 E párták gyöngydíszeivel 
megegyezőek a 16—17. századból is 
ismertek. László Gyula szerint a 
fémkorongokkal és csüngős véretek
kel díszes párták általánosak voltak 
a kora-középkorban a magyar női vi
seletben, amelyről a 10—11. századi 
sírleletek tanúskodnak. A csüngők 
ezek szerint a homlokra borultak.89 

Ezek az adatok azt igazolják, hogy 
a kora középkortól állandó volt a 
pártaviselet, általánossá a 14. század
tól vált, azonban díszítményeiben 
erőteljes eltérés tapasztalható a 
10—15. századi leletek és a 16—18. 
századi leletek között. Azonos voná
sok, a divat lassúbb változása jelle
mezte a 10—15. századot, míg a 16— 
17. században a párták díszítménye 
egészen megváltozott. A 18. század 
elejéig közel azonos típusok figyelhe
tők meg. Ujabb, nagy változást ismét 
a 18. század dereka hozott. 

A magyar nyelvterületen előkerült 
ékes pártákkal rokon fej díszeket, de 
velük mégsem azonosakat Nyugat, 
Észak és Dél-Európában: Francia
országban, Németországban Német
alföldön, Svédországban, Olaszor
szágban Spanyolországban is megta
láljuk.9 Tehát a magyar pártavise
let része volt az európainak. 

A továbbiakban az a kérdés; hogy 
Veszprém megyében majd a Dunán
túlon, végül pedig a magyar nyelvte
rület nagy tájain van-e analógiája a 
kéttornyúlaki pártáknak? 

1937-ben Veszprémből díszes 
párták kerültek elő a mai Szent 
László templom környékéről, a 
Völgyhíd mögött, az út építése során. 
Ltsz. 63.355.22. A, ez két különbö
ző pártatöredék. Mindkettő háncs 
alapú, amelyre erősen összetömörí-
tett, növényi szálakból (len vagy ken
der) kócszerű párnácskát, pártakitöl
tőt erősítettek. Ezt kívülről selyem
szövettel (tabit) vonták be. Erre ke
rült az ékítmény: fehér gyöngyből 
félköríves és fektetett S alakban fel
erősített gyöngyfűzér, amelyeket réz
spirálok fognak közre. Ezek tulajdon
képpen mezőkre osztották a felüle
tet, s e mezőkben nagyobb zöld 
gyöngyök, valamint csiszolt bordó, 
virágalakban elhelyezett gyöngyöcs
kék (az előzőeknél apróbbak) talál
hatók. Az alsó részt rézspirál, fent 
pedig rézspirál és bronzflitter zárja le. 
Az egész 2,5—3 cm széles, egyik része 
díszítményekkel gazdagabban megra
kott: ez lehetett a párta középső, 
homlokközépen lévő darabja. A má
sik töredék kevésbé díszes. A szegély 
alul, felül itt is rézspirál, de ez hul
lámvonalban felerősített, belső olda
lán végighúzódó csavart fémszállal. 
Felületét zöld és fehér nagyobb 
gyöngyökkel (1 — 1) szórták meg, 
amelyeket rézspirál, valamint négy
négy fémszállal felerősített bronz
flitter foglal keretbe. Az egyik szélét 
három, legyezőalakban, vízszintesen 
és ék alakban elhelyezett, rögzített 
rézspirál zárja le. Feltehetőleg ezzel 
azonos lehetett a másik oldala is. 
Alapanyaga megegyezik az előző tö
redékével (8. ábra). 

8. ábra. Pártatöredék (Veszprém, Szent 
László templom). Ltsz. 63.352.22. A. 
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Mindkét párta díszesebb a kéttor-
nyúlakiaknál, ami arra utal, hogy vi
selőik a társadalom vagyonosabb ré
tegéből kerülhettek ki. 

A bordó, virág alakú gyöngy öcs
kékkel azonos díszítmények Feldeb-
rő 16—17. századi temetőjéből is elő
kerültek. Ez a bordó, virág alakú, la
pos gyöngyegyüttes rézsodronnyal 
körülvéve, boglár, s ezt igazolja a tö
redék dúsan díszített mezőjében sza
bályos ismétlődése. A feldebrői pár
tán a durva szövésű, növényi alap
anyagú, majd finom len alapú textí
liával bevont felületet fém és lenszál 
sodrata keretezi, amelyből kiemel
kednek a szabályosan ismétlődő 
boglárok: hat db fémszállal bevont 
papírhengerecske közepén a bordó, 
csiszolt üvegből kialakított hétszirmú 
virág. A boglárok között rézsodro
nyok, bronzfiitterek és zöld üveg
gyöngyök díszlenek (ltsz. 82.14. 
1С).91 Sz: 2,5—3 cm. A réz- vagy 
bronzsodronyos díszítés a 15. szá
zad végétől a 16. század első feléig 
elterjedtnek mondható.92 

A gazdagon díszes felületű veszp
rémi pártatöredékek szerény kivitelű 
rokonai a 16. század végéről, 17. szá
zad elejéről származó nagylózsi piros-
ékköves pártának.93 A felület díszí
tettsége és a díszítmények típusai 
hasonlók. Ugyané korból való a fel
debrői bogláros párta is. Lényege
sen munkásabb és drágább ékítmé
nyekkel, de a fentiekhez hasonló 
boglárdísszel ellátott a tiszaörvényi, 
17. század eleji párta is.94 

Gyöngyfüzéres pártamaradványok 
1903-ban a veszprémi Szent Bene
dek hegyről is előkerültek. E háncs
alapú töredékeket jelenleg fehér és 
fekete színűnek látszó selyemszövet
tel vonták be, amelyre hullámvonal
ban elhelyezkedő, fémszálra felfűzött 
apró fehér gyöngyöket erősítettek. 

9. ábra. Pártatöredék (Veszprém, Bene
dek-hegy). Ltsz. n. 

Két, egymást keresztező gyöngyfü
zér az egész felületet beborítja, míg 
a harmadik karéjosan, csak a felső 
szegély alatt vonul végig (9. sz. áb
ra). Szélessége 2 cm. Ez közeli ro
konságot mutat a lovászpatonai evan
gélikus templom mögül előkerült, kb. 
17. század végéről származó, gyöngy-
füzérből kialakított pártadísszel/5 

De ez a gyöngyfüzér a kéttornyúla
kiéhoz is közel álló. 

Fémszál és pamutszál sodratából 
fonták, hurkolták a Nemesvámosról 

előkerült pártamaradványt, amelyhez 
apró selyem és bőrdarabka is csatla
kozott. Feltehetőleg ezek képezték 
alapját. Ez a fonott dísz megegyezik 
a kéttornyúlaki I. párta fonadéksze
gélyével. Paszomány csíkhoz hasonló 
a párta díszítménye, amelyen másfaj
ta ékítmény nem is szerepel. Ehhez 
hasonló töredékek Feldebrőről is elő
kerültek, feltehetőleg a párták szélét 
zárták le.96 Valamelyest ezekkel ro
konítható az a leltári szám és lelőhely 
nélküli Veszprém megyei töredék, 
amelyet a textil és fémszál fonadéká
ból hurkoltak kb. 1,5—2 cm széles
ségben. Az egyenesen húzódó fona
dék képezi az alsó és felső szegélyt, 
közötte egymásba hurkolódva fut a 
pártát alkotó fonadékpár (ugyanez 
a fonadék a nemesvámosinál paszo
mányszerű, csak hullámvonalban el
helyezkedő.) 

Az egyik nagylózsi pártánál is 
megfigyelhető egy ezekkel rokon 
megjelenésű pánt, csak ezüstszálból. 
Ez esetben a pánt a vendéghajfonatok 
körülteke résére szolgált, amelyet fá
tyollal és díszített bársonyszalaggal 
kombinálva, homlok felett viseltek. 
Ez a típus 16. századi reneszánsz 
örökség, ismeretes még Boldváról 
Miskolc avasi református templom
ból, Gyulafehérvárról és Csenger-
ből.97 $ 8 Hasonlóak Gyuláról, a fe
rences templom temetőjéből is elő
kerültek.99 

A veszprémi, Szent László temp
lomi töredékekkel megegyező díszít
mények találhatók a Somlóvásár
hely Kápolnadombról felszínre ke
rült, ltsz. nélküli pártamaradványo
kon is. Az alap bőr, a felülete pedig 
teleszórt: fektetett S alakú fehér, 
apró gyöngyfüzér körbevéve rézspi
rállal. Ugyanilyen az alsó szegélyke
ret is. A fehér gyöngyös díszítményt 
rézspirállal . keretezett apró, zöld 
gyöngyök követik. Külön zacskóban 
találhatók fehér gyöngyök, fémszál
lal körülvett zöld gyöngyök és virág
alakú, csiszolt bordó üveggyöngyök 
(azonos a veszprémivel, feldebrői-
vel). Egy másik darabon a felső részt 
karéjosan elhelyezett, apró sárga 
gyöngyből való füzér, fölötte pedig 
hullámvonalban rögzített fémfona
dék szegélyezi. Egy egészen kis tö
redéken pedig vízszintesen, de egy
másba illeszthető > alakban fém
szálra felfűzött, apró fehér gyön
gyöket rögzítettek bőr és selyemszö
vet alapra. Az elfektetett V csúcsá
ban egy bronzflitter látható. Valószí
nű, hogy a fémrezgőkkel (spirálok) és 
gyöngyökkel díszes, vagy a csak 
gyöngyös felületű pártát boglárokkal 
is díszítették, amelyek közül több, 
egész és szétlapított állapotban a pár
tatöredékek mellett megtalálható. 
Ezek mindenike kúp alakú, formára 

a sárközi tülkös párták bogiáraival 
(tülök vagy csücsök) megegyező. Az 
egyik boglárfajta alapját papír és rit
kaszövésű textília képezte, amelyet 
teljes egészében egymás mellett futó 
rézspirálok tagolnak hosszanti irány
ban, végükön bronzflitterrel. A kúp 
csúcsán kör alakú rézspirál, közepén 
fehér gyöngy, amely fölé fémszállal 
rögzítve még két fehér gyöngy maga
sodik. A másik típuson a rézspirálok 
között két sorban fémszálra felfű
zött fehér gyöngysor húzódik, de 
ugyanilyen gyöngysor béleli ki a kúp 
tetejét lezáró rézspirált is. A harma
dik változat a legdíszesebb: az egész 
felületet egymáshoz szorosan tapadó 
rézspirálok borítják, amelyek fönt 
három, lent egy karéjjal záródnak. 
Ide csatlakozik apró, fehér gyön
gyökből egy füzér, ebbe ágyazódik 
egy-egy nagyobb fehér gyöngy fent, 
egy bronzflitter lent. A rézspirálok 
által szabadon hagyott két oldalt 
kettős, fehér gyöngyfüzér és ezeket 
láncalakban körülvett fémszál borít
ja. Ez a típusú boglár eddig Veszprém 
megyéből nem volt ismeretes. A fel
szín ékítménye rokonvonásokat mu
tat a már említett nagylózsival és fel-
debrőivel. A boglár, bár szegényebb, 
de díszítettségének gazdagságában 
(nem minőségében!) közel áll a sza-
dai 16. század végi 17. század eleji 
párta boglárjaihoz. A kéttornyú
lakinál a somlóvásárhelyiek díszeseb
bek és más alakúak, de azonos díszí
tőelemeket (gyöngy, fémszál, fém
sodrony) használtak ezeknél is. El
rendezésükben, gazdagságukban kü
lönböznek egymástól. 

A kéttornyúlaki gyöngyös pártá
hoz legközelebb álló technikájában, 
formájában a felsőörsi, amelyet 
Tóth Sándor tárt fel, a prépostsági 
templom körüli temető 32. sírjában 
(ltsz. 72.17.24.1). A bőr vázat vá
szonkötéssel szőtt fémszálas szövet
tel fedték, amit fém- és textilszál 
(len vagy selyem) sodratával rögzí
tettek az alaphoz. Ebből a felület
ből feltehetőleg az egész pártán (je
lenleg csak itt-ott látható) hurkos 
végű sodrott szálak nyúltak ki, ame
lyeknek végén kis karikákra rézlemez 
islógokat erősítettek. A párta felszí
nén átlós irányban férriszálra felfű
zött négy-négy gyöngy sorakozik: 
két kisebb zöld és egy sárga gyöngy-
karika között egy nagyobb sötétkék 
(10. sz. ábra). Ugyanezek a típusú 
gyöngyök láthatók a kéttornyúlaki 
bogláros párta boglárjain is. A gyön
gyös pártán pedig ugyanilyen islógos 
végű, hurkos sodratok. 

A sodratok mint díszítőelemek, 
hurkos végükön egymást követő, 
több sorba rendezett islógokkal né
hány feldebrői pártán is megfigyel
hetők. Ezek Bartucz Lajos 1936. 
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10. ábra. Pártatöredék (Felsóors). Tóth 
Sándor ásatása. Ltsz. 72.17.24 

évi ásatásából kerültek elő a 45., 60., 
65. és 55. számú sírokból.101 Itt a 
párta külső felszínét lapított gömbök 
alkotják, amelyeket bőr és vászon 
alaphoz rögzítettek. E gömbök teljes 
felületét fémszálas sodratok borítják 
be. A gömbök alsó harmadában lévők 
végéről bronzislógok csüngnek, ame
lyek valószínű, a homlokra borulhat
tak. Akad közöttük olyan is, ame
lyen függőleges irányú kettős gyöngy
sor négyzet alakú mezőkre osztja a 
felszínt. 

A kéttornyúlaki gyöngyös boglá
ros párta legközelebbi rokona a 
Nagylózsi fémszálas gyöngyös párta. 
Itt is szövet az alap, a pártamezőt 
fémszálból font keret veszi körbe, 
amelynek felületéből textilszálakból 
sűrűn összefogott, kidomborodó mag 
emelkedik ki, amelyet fémszálból 
font rátét díszít.102 Ez egyszerű bog
lár, a díszesek szolid mása. Ehhez ha
sonlít a feldebrői 82.43.1.С leltári 
számú, valamint a 207. sírból előke
rült párta boglárdísze, amelyet fém és 
textilfonadékból erősen összecsavar
va, a fonadékegységeket egymásba 
fonva alakítottak ki, az egyik válto
zat közepét gyönggyel ékesítve.103 

A nagylózsi pártán a fonatok kö
zött apró, zöld üveggyöngyök ta
lálhatók, ugyanez megvan a feldebrői 
207. sír pártáján is.1 

Ez az egyszerű kivitel, a nagyló-
zsival megegyező díszítőelemek hasz
nálata jellemzi a vele és a kéttornyú
lakival is rokon 16. század végi ba-
latonszőlősi pártát1 o s , de a velük ro
kon, 17. század eleji, László falvár ól 
származót is.106 

Vizsgált pártáink távolabbi párhu
zamai a Kecskemét környéki, török 
hódoltság alatt elpusztult falvakból, 
a Szabó Kálmán által feltárt köznépi 
temetők sírjaiból kerültek elő: Fülöp
szállásról, Kerekegyházáról, Baracs-
ról, Mizséről.10 Fémszálakkal, 
gyöngyökkel, boglárokkal díszesek 
pedig a Kecskemét Kistemplom-téri 

temetőből, a 17-18. századi sírokból 
váltak ismertté.108 Ezeket az ab
roncspártákat viselték legtovább a 
lányok ezen a tájon. 

Hasonló típusú párták ismerete
sek Gyuláról,109 Szarvasról,110 Deb
recen környékéről, Szerepről,111 kö
zelebbről pedig Tihanyból,112 Ka-
járpécről, Kaposvárról, és a bur
genlandi Őriszigetről114 is. Az utób
bi években, évtizedekben tárták fel 
őket, még publikálatlanok, többsé
gük nem is hozzáférhető. 

A kéttornyúlaki párták sem típu
sukban, sem díszítményükben nem 
egyedülállóak, rokonaik Veszprém 
megyében, a Dunántúlon és az egész 
magyar nyelvterületen megtalálha
tók, de velük mindenben megegyező, 
teljesen azonos párta ezidáig még nein 
került elő. Utóbbi a készítők (esetleg 
műhelyek!) munkájának különböző
ségére, a megrendelők eltérő anyagi 
helyzetére és ízlésére enged követ
keztetni. 

11. ábra. Pártamaradvány (Bács, Szent 
Vid-domb) T. Szőnyi Eszter ásatása. 

VI. Végkövetkeztetések, 
összefoglalás: 
A gazdag régészeti, történeti és nép
rajzi adatokból, párhuzamokból 
egyértelművé és bizonyítottá vált az 
a feltevés, hogy a párta az egész ma
gyar nyelvterületen a leányok fejé
kessége volt, hajadonságuk jelképe. 
Kővári László megfogalmazása sze
rint: „Szüzesség hatalmának királyi 
koronája a párta . . "11S 

Formája a 14. századtól a 18. szá
zadig meglehetősen állandó, kör ala
pú, szélesebb-keskenyebb abroncs
vagy koszorúpárta az esetek többsé
gében, amely a homlok közepén 
vagy felső harmadában keretezte a fe
jet (mellette a kontypárta és a ven-
déghajfonatos párta is létezett). Leg
nagyobb számban gyermeklányok 
sírjából kerültek elő, (összefügg a 
nagyarányú gyermekhalandósággal), 
mindig keskenyebbek (2—2,5 cm) 
voltak, mint az eladósorban lévő 
lányok pártái (3-4 cm). Ebből kö
vetkezik, hogy a párta szélessége 
összefüggött viselője életkorával. Va
lószínű, hogy gyermeklányoknak ol
csóbb pártát vásároltak, mert élet-
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korukkal együtt növekvő testmére 
tűkhöz alkalmazkodva, mindig meg
felelő nagyságú pártára volt szüksé
gük. Ezért aztán férjhezmenetelükig 
többet is használtak. A leánykák már 
kis korukban, valószínű, 5—6 évesen, 
megkapták az első pártát, s a mindig 
nagyobb változatát férjhezmenetelü
kig viselték. Zoltai Lajos adatokkal, 
több évtized 17—18. századi száma
dásával igazolta, hogy egy lánynak tíz 
esztendő alatt 3—5 pártát is kellett 
csináltatni.116 

A párták, mint halotti koronák, a 
halottkultuszban is jelentős szerepet 
játszottak. 

A 14—15. századi párták ékítmé
nyei jelentősen különböznek a 16— 
17. századiaktól. Előzőeket a külön
féle fémveretekből álló díszítőelemek 
jellemezték. 

A 16—17. századi párták díszít -
ményeiben társadalmi rétegenkénti 
és bizonyos mértékig tájankénti el
térés is tapasztalható. Amíg a főúri 
párták drágakövekkel, rubinokkal, 
gyémántokkal, igaz gyöngyökkel, 
aranylemezkékkel, ezüstszálakkal gaz
dagon megrakottak, addig a közne
messég leányaié szerényebb díszűek 
voltak, bár ezekről sem hiányzott az 
arany, ezüst és igazgyöngy. A kisne-
messég pártái egyszerűek voltak, a 
drágaköveket és igazgyöngyöket 
agyagpaszta, csontból esztergált és 
üveggyöngyök helyettesítették, a ne
mesfém szálakat réz- és bronzszálak, 
fonadékok, zsinórszerű sodratok, 
esetleg selyempaszomántok, réz- és 
bronzspirálok, sodronyok (rezgők, fó-
rizsok), az arany- és ezüstlemezkéket 
pedig egyszerű réz- és bronzfiitterek 
(ragyogók, pillangók), islógok. Alap
juk selyemszövet (tabit), bársony, 
bőr vagy durva szövésű vászon volt, 
merev vázukat pedig háncs, esetleg 
bőr képezte. Legegyszerűbbek voltak 
a fémszálas és a gyöngydíszes párták, 
legdíszesebbek pedig a gyöngyös-bog-
láros párták. Utóbbiak voltak a leg
fejlettebbek, de a legkésőbbiek is. Ál
talában a 17. században készültek és 
viselték őket, míg a másik, az egysze
rűbb típus többnyire a 16. század 
második feléből származó. 

A polgárok pártái anyagi helyze
tüktől függően részben a közneme

sek, részben a kisnemesek által visel
tekkel egyeztek meg. 

Későbbi rokonaik a dunántúli és 
alföldi pártáknak egyaránt a 18—19. 
századi kecskeméti, debreceni-hajdú
sági és hódmezővásárhelyi abroncs
párták, valamint a sárközi tülköspár-
ta volt. Az erdélyieké pedig a kalota
szegi és torockói, a felvidékieké a 
Hont megyei párták. E kései leszár
mazottakon a meghajlított, erős pán
tot kívül bársonnyal, belül selyem
mel vonták be, fémszálból sodort 
keskeny zsinórral keretezték, arany-
szállal hímezték vagy gyöngyökkel 
borították. Ebből a felületből emel
kedtek ki a selyemzsinórral, gyön
gyökkel, islógokkal díszes boglárok 
(7—11). Hátul aranycsipkés szalag 
lógott le, a pártát pertlivel vagy ka
poccsal (francia kapocs) fogták össze. 
Franciakapoccsal záródtak 16—17. 
századi elődeik is, de akadt szalag
gal vagy zsinórral összeköthető is kö
zöttük (pl. Kéttornyúlak). 

A gazdagon díszes felületek leg
közelebbi rokona pedig a 18—19. 
századi sárközi tülkös párta, réz
spirálokkal, rezgőkkel, fémszálak
kal, fémcsipkével, ragyogókkal (flit
ter), papíralapú, ezüstszállal bevont 
csonkakúp alakú boglárokkal ékes 
felszíne. Ezeknek formája a vendég-
hajfonatokéval egyezik meg, amint 
utaltunk már rá. 

A 16—17. századi, a magyar vi
seletben általános, azonos formájú, 
de társadalmi rétegenként és némi
képp tájanként is eltérő díszítésű pár
ták formájukat, valamint díszítmé-

nyeik változatos gazdagságát a 18— 
19. századi, tájanként és közösségen
ként eltérő párták őrizték meg. Ezek 
a magyar női fejviseletekben változat
lanul jelképek maradtak, az ember
élet nagy fordulóinak szokásrendsze
rében szimbolikus jelentésüknél fog
va kaptak szerepet. 

A dunántúli, s ezen belül a kéttor
nyúlaki és más Veszprém megyei le
letek azt igazolják, hogy e táj falvai
ban is általános volt a pártaviselet, 
formájában abroncspárta, díszítmé-
nyeiben azonban társadalmi rétegen
ként különböző. Ebből következően 
feltételezhetjük, hogy a 18. századi 
útleírásokban említett pártaviselet 
ezekhez a típusokhoz állhatott közel, 
sőt, meg is egyezhetett velük. Nem 
kizárt az sem, hogy az életkornak 
megfelelő, változó szélességű párták 
a kecskeméti, debreceni és sárközi 
ékítményeivel egyezhettek meg a 18. 
században, mint a korábbiak tovább
fejlődött változatai. Megmaradhatott 
az abroncspárta, de az eladósorba 
került lány és a menyasszony fejvi
seletében szélessége megnövekedett, 
díszítménye gazdagabbá lett. 

Úgy véljük, hogy a feltárt párták 
a hiányzó leányfejviseletek meglété
nek és típusainak bizonyítékai Veszp
rém megyében, adatokat szolgáltatva 
a 18. század első felében még itt is 
létező, de a század végére kiveszett 
női fej viseletekre.117 

12. ábra. A kéttornyulaki ásatás hely
színrajza. Ilon Gábor ásatása 
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Beide Jungfernkränze sind gleich 
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S. LACKOVITS EMOKE JUNGFERNKRÄNZE AUS KÉTTORNYULAK IM 16-17. 
JAHRHUNDERT UND IHRE PARALLELEN 
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den zwei Enden der beiden Jungfern
kränze hingen mit Kettengeflechter be
deckte 4-5 cm lange, gedrehte, metall-
fasrige Kordele herab. 

Den Jungfernkränzen aus Kéttor-
nyulak ähnliche Kränze kamen in Bala
tonszőlős, Nagylózs, Kaszaper, Őrsziget 
in Burgenland, Kajárpéc, Bácsa, Felső
örs, in der Umgebung von Kecskemét, 
in Debrecen un Feldebrő vor. 

Veszprém megye egykori Pápai járá
sában Egyházaskesző és Kemenes-
szentpéter határában egy Ny—K-i 
(pontosabban Egyházaskesző hatá
rában Ny—K-i, Kemenesszentpéter 
határában ÉNy-Ny— DKK-i) irányú, 
kavicsos szerkezetű út fut a Rába 
folyó Veszprém megyei szakaszával 
csaknem párhuzamosan. ( 1 . ábra) 
A Sóhordó útnak nevezett római út 
több km-en keresztül követhető.1 

Az 1968-as terepbejárások alkal
mával megfigyelt halomsírok közül, 
a római úttól D-re, a Pagonynak ne
vezett határrészen, az erdőben egye
dül álló halom feltárására 1969. 
június 30. és július 6-a között került 
sor. (2. ábra) 

1. ábra. Kemenesszentpéter határának 
részlete a római út (37/5), a település 
(3714) és a római halomsír (3716) lelő
helyével. 

Die Jungfernkränze aus Kéttornyu-
lak ermöglichen die Darstellung der zeit
genössischen Tracht der Kleinadeligen im 
Komitat Veszprém, aber gleichzeitig be
reichern sie auch die Sammlung der eu
ropäischen mittelalterlichen Kopfbedec
kungen. Mit Hilfe dieser zwei Jungfern
kränze kann auch die Kopfbedeckungs-
tracht der Frauen im 16-18. Jahrhun
dert im Bakony und im Balatonhochland 

A halom korának meghatározását 
a római út közelsége és a halomtól 
cca. 800 m-re Ny-ÉNy-ra azonosí
tott római településelőre sejtethette, 
biztosat azonban csak a feltárások 
után mondhattunk.2 

A halom leírása 
átmérője É— D-i irányban: 14,25 m, 
•Ny—K-i irányban: 14,90 m (4. áb
ra 1.) 
legnagyobb magassága: 0,74 m 
feltöltési rétegei: kavicsos homok 
0,22-0,40 m vastagságban, ezalatt 
0,06-0,26 m vastag homok, amely 
középtájon egy 0,06—0,12 m vasta
gon átégett vörös-barna foltot ta
kart. (4. ábra 4.) 
A feltárás módszere : 
negyedelő, először az ÉNy-i negyed, 
majd 3 x 2,5 m nagyságú szelvény az 
ÉK-i, DK-i és DNy-i negyedben. 

A halom legmagasabb pontján ki
jelölt , ,0" pont körül, a homokréteg 
alatt, egy 0,95-2,18 m-es sugarú 

zur ungarischen Frauentracht gezählt 
werden, die charakteristisch war von Fel
ső-Őrség an bis zum Östlichen Teil von 
Siebenbürgen un deren späte Varianten 
im 19-20. Jahrhundert auch in anderen 
Ortschaften des ungarischen Sprachgebie
tes von der Bauernbevölkerung bewahrt 
wurden: in Transdanubien, am längsten in 
Sárköz, in der Tiefebene in Debrecen und 
in Siebenbürgen in Kalotaszeg. 

körben fekete, faszenes folt jelent
kezett. Kb. 2/3-d része a halom É-i 
felébe esett. (4. ábra 2.) Az ÉK 
DNy-i irányban elnyúló folt legna
gyobb kiterjedése 3,58 m, ÉNy—DK 
felé 1,72 m. A később megtalált sír
gödör körül egy újabb, erősen át
égett, 0,84 m-es átmérőjű elszíne
ződést lehetett megfigyelni, amely
hez DNy felé kisebb, nyúlványszerű 
foltok csatlakoztak. Az átégett terü
let legmagasabb pontja a sírgödör 
É-i széle közelében volt ott, ahol a 
máglyamaradványok elterítése erede
tileg is a legmagasabb lehetett. (3 . áb
ra) Az erősen átégett részen szétszór
tan, mindenütt összeégett bronz- és 
vastöredékek feküdtek. A faszenes 
területeken kívül az ÉNy-i és ÉK-i 
halomnegyedben kerámiatöredékek 
jele-ntkeztek. Az erősen átégett folt 
alatt, a halom kijelölt középpontjá
tól É-ra 0,35-0,94 m között ásták 
be a járószintbe és az altalajba a meg
közelítőleg háromszög alakú sírgöd
röt, amelybe egy szürke, vízszintes 
peremű, sűrűn fésült urnát állí
tottak. (4. ábra 3.) Az urna pereme 
a sírgödör szélétől 0,13 m-rel volt 
mélyebben. A sírgödör kiterjedése 
É—D-i irányban 0,55 m, K—Ny-i 
irányban 0,45 m. Az urnát homok 
vette körül. A sírgödör többi részét, 
D-en és K-en a még izzó, mellékle
teket tartalmazó, máglyamaradvá
nyokkal töltötték fel. Végül a mág
lyamaradványokkal beborították a 
sírgödröt, a sírgödör körüli területet 
(3 . ábra) és felhordták a homo
kos—kavicsos szerkezetű halmot, 
amelyhez az anyagot a közelből 
nyerték. 

A pápai Helytörténeti Múzeum
ba került halomleletek, amelyek rész
letes leírását az alábbi katalógus 
tartalmazza, lelőhelyük szerint az 
alábbiak szerint oszlanak meg: 

к. PALÁGYi SYLVIA A KEMENESSZENTPÉTERI 
RÓMAI KORI HALOMSÍR 




