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A

Elő néphagyományok

Asztalos Enikő

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben
II.

A nyárádmenti sz ékely népviselet 
a XIX. sz áz ad végétől a XXI. s z áz adig

Bevez ető

Ez a néprajzi gyűjtemény a Nyárádmente székely népviseletét mutatja be 
egy olyan korszakban, amelyben a hagyományos helyi viseleteket a XX. század 
közepén felváltja a polgári öltözet. Ez az időszak tehát már magában véve is 
több viseletdivatot, változást tartalmaz, s az adatközlőikkel sem könnyen elér
hető. Ha vissza akarunk nyúlni a XIX. század végére és a XX. század eleje nép
viseletére, fokozatos áttéréssel találkozunk a házilag előállítható ruhada
rabokról az ipari termékek használatára. A viszonylag stabil férfiruha mellett a 
női divat is néhol három korszakot is átélt a kivetkőzésig, azaz a XX. század kö
zepén történt ruhaváltásig. Ennek fő oka a fiatalok városra ingázása volt, a 
földművesek egy része gyárakba járt a közeli városokba, ami magával hozta az 
átöltözést. De ez sem érintett egyszerre mindenkit, sőt a mai napig is, az idősek 
néhol hagyományos ruhadarabokat is használnak. Az adatközlőik megkeresése 
is nagy gondot okoz. A 80-90 évesek emlékeznek már csupán a nagyszüleik, szü
leik és saját fiatalkoruk ruházatára. Szerencsére még néhol nemcsak ruhane
műt, hanem régi fekete-fehér fényképeket is megőriztek fiókokban, családi al
bumokban. Az egyházak tagjai, a lelkészek, prezsbiterek, néhol a polgármesteri 
hivatalok tisztviselői és az iskolák nyugdíjas és aktív tanítói és tanárai igen lel
kesen segítettek a gyűjtésben, és nem egy faluban múzeumi gyűjtemény anya
gában is található népviselet.

De hogyan kezdó'dött ez a gyűjtőmunka és főleg ennek közlése?
A Népújság 2009 ó'szén néprajzi rovatot indított Harmónia című csütörtöki 

mellékletében. Bodolai Gyöngyi újságíró ötlete volt ez a rovat, aki arra kért, 
hogy egy cikksorozatban mutassam be az erdélyi magyar népi kézimunkák faj
táit. A sorozat 2009. szeptember 17-tól 2010. október 14-ig minden fajta erdélyi 
kézimunkát ismertetett színes fényképekkel illusztrálva. Ezt követőien az Erdé
lyi néprajz rovatot folytatni akarták, s leközölték a Népi lakberendezés a Nyá- 
rádmentén a XIX. század elejétől napjainkig című, a Kriza János Néprajzi Tár
saság Értesítőjében 1999-ben megjelent tanulmányomat 13 részletben, 2011. 
szeptember 22-től 2012. január 5-ig. Már ekkor kértek arra, hogy gyűjtsem ösz- 
sze a századforduló népviseletét Maros megyében. Nagyon nehéznek és elké
settnek tartottam a gyűjtést, hiszen csak nagyon idő'sek emlékezhettek erre a
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korszakra. Végül az győzött meg a gyűjtés szükségességéről, hogy bárhova hív
tak előadást tartani, falumúzeum felavatására, falunapokon kopjafa, székelyka
puk jelképeinek ismertetésére, falutalálkozókra, a Nyárádmentén, a Küküllő- 
mentén, a Felső-Marosmentén, de még a Székely Mezőségen is, a műsorokban 
szereplő iskolásokon egyforma öltözetet láttam. A fiúk alsónadrágból készített 
harisnyát viseltek, inggel, a leányok piros zászlóanyagból varrott szoknyát, 
lájbit, fehér blúzt és kötényt. Ez olyan egyforma, egyenruhaszerű volt, hogy az 
idelátogató idegen, bel-, vagy külföldi, azt hiheti, hogy csak egyfajta székelyruha 
létezik, bárhova megy, mindenütt ugyanaz fordul elő. A valóság pedig egészen 
más. A marosszékiek, a Küküllőmentiek, vagy a mezőségiek nemcsak a tájegy
ségükre jellemző, hanem szinte falvanként különböző, más-más, a fenti „egyen
ruhától” teljesen eltérő hagyománnyal rendelkeznek, de ezt már elfelejtették. 
így a településeken, főleg az értelmiségiek segítségével, sok adatközlő bevoná
sával sikerült visszaidézni a hajdani, csak arra a vidékre és falura jellemző gyö
nyörű székely viseletet. Ezután, ha lesz rá hajlandóság és akarat, a gyerekeket, 
sőt a felnőttek tánccsoportjait és dalárdáit is fel lehet majd öltöztetni a csak rá
juk jellemző régi ruháikba. Összegyűlt eddig, s a Népújság megyei napilapban 
megjelent a Nyárádmente, a Küküllőmente viselete, s e sorok írása közben fo
lyik a Felső-Marosmente gyűjtése és közlése, eddig 86 részletben. Ez a Népújság 
érdeme is, mert ismerteti, szemlélteti, hogy milyen gazdag az igazi székely nép
viselet. Még az ún. „táncruhák” tervezéséről is le lehetne mondani a népi tánc
együttesekben, hiszen kincset ér minden község, falu hagyományos ruhája.

Marosvásárhely, 2015. május havában
As ztalos Enikő

Az erdélyi magyar népviseletekről

A magyarság ruházattörténetével, öltözködési kultúrájának alakulásával a 
néprajztudomány a XIX. század végétől kezdett rendszeresen foglalkozni. Elő
ször csak a díszes ünnepi ruhákról jelentek meg tanulmányok, de ismerték a vi
selő, munkaruhák anyagát, előállítási módját is. A népviselet jelzi egy-egy nép
rajzi csoport összetartozását, és a többiektől való elkülönülését is (Ágh, 1999, 
122.). Az öltözet utal az illető korára, társadalmi és anyagi helyzetére, a közös
ség szokásaira, az éghajlati viszonyokra, az öltözködés alkalmaira és a divat
irányzatokra. Ágh Zsófia könyvének Viselettörténet című fejezete bemutatja a 
magyar népviselet történelmi korszakait, s az azon belüli változásait (Ágh, 
1999, 120.).. A magyar viselet honfoglalás előtti keleties szabásaira a nyugati 
divatok, későibb pedig, a magyar úri divaton keresztül új stílusok hatottak (re
neszánsz, biedermeier, török hatás). „A magyar paraszti viselettörténet a múlt 
század folyamán jelentős változásokon ment keresztül. Amit ma népviseletként 
tartunk számon, ekkortól alakult ki, majd a XX. század folyamán.” (Uo., 122.)

A népi ruházkodás alapanyagát a magyar parasztság saját maga állította elő 
a középkortól az újkorig (Balassa—Ortutay, 1980, 287.). Finnugor eredetű sza
vaink a nyő (kendernyövésre vonatkozva), a fon, sző; bolgár—török a kender, cse- 
pu, orsó, tiló; szláv szavaink a len, gereben, guzsaly, motolla, cséve, osztováta
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(szövőszék) , borda, nyüst, takács. A falusi ember maga termesztette a kendert, 
nyűtte, áztatta, tilolta, héhelte, gerebenezte, fonta és szőtte belőle a vásznat. 
Megfonta és megszőtte a gyapjút is téli ruháinak. Mindezek mellett nemezkészí
tők, takácsmesterek, tímárok, szűrszabók, gombkötők, kalaposok, csizmadia kis
iparosok is dolgoztak számukra (Vargha, 1982, 9.) . „A népviselet az egyes vidé
kek szerint változott, de egy-egy néprajzi csoporton belül szigorúan egyforma és 
kötelező volt.” (Uo., 13.) A népviseletben tehát alapvető elem a hagyomány, de 
„rendkívül sok tényező változtatja, alakítja... Ez a változás az utóbbi két évszá
zadban különösképpen felgyorsult” (Balassa—Ortutay, 1980, 287.) .

A XIX. század közepétől a népviseletben mind jobban előretört a gyári ter
mékek használata. A nők ünneplőként bolti kelméket, gyolcsot, szövetet kezdtek 
viselni. A régi férfi viselet a földműveseknél ing-gatya, télen posztónadrág, ka
bát; a nőknél nyáron ing-pendely, télen posztóból varrott ruhadarabok és kabát 
volt.

A XVI. században törvény tiltotta meg a jobbányoknak, a szegényeknek a se
lyem és a bársony használatát, hogy ezzel az úri öltözetet megkülönböztesse 
(Magyar Néprajzi Lexikon, 987, IV., 16.). A XIX. század közepétől főleg az 1848- 
as jobbágyfelszabadulás, és az 1867-es gazdasági fellendülés után, a jómódú pa
rasztság selyembe-bársonyba kezdett öltözködni. „...az új, először a nemeseknél- 
polgároknál meglátott ruhadarabok ideálként álltak a kevésbé rangos, illetve 
szegényebb rétegek előtt, akik számára a ranglétrán való felemelkedés illúzióját 
keltette” (Gazda—Haáz, 1998. 24.). így a népviseletre nagy hatással volt az úri 
minták utánzása. A XVII. századi arisztokrata viselet nyomait őrzi a torockói és 
a kalotaszegi népviselet több ruhadarabja, s hatott a kisnemesi-polgári viselet a 
székely és a mezőségi ruhára is. Rendre a házilag szőtt kenderholmik alsóne
műk lettek, ezekre vették rá a drágább, bolti termékekből készült újabb ruhada
rabokat, felsőruhaként (Ágh, 1999, 123.). A férfiak nadrágviselete az erdélyi 
néprajzi tájegységekben mindenütt eredetileg a harisnya volt, a testhez simuló 
fehér vagy szürke háziposztó, melyet egyes kutatók szkíta eredetűnek vélnek. 
Ezt a ruhát legtovább a székelyek őrizték meg (főleg azért, mert a katonaságnál 
is egyenruha lett belőle) , a többi erdélyi tájakon az úri lovaglónadrágot, az ún. 
bricsesznadrágot (priccsesnadrág) kezdték viselni a XX. század közepéig. A női 
ruhák esetében különösen, de a férfi holmiknál is a népviselet gazdagodását, 
színesedését, változását jelentősen elősegítette az új munkaeszköz, a varrógép 
megjelenése, s ezzel együtt a varróasszony és a szabómester feltűnése falun 
(Nagy J., 1984, 110.) . Megjelentek az új szabászati megoldások, a női öltözetben 
a rékli- és blúzfélék, lerakott szoknyák, s a férfiaknál a priccsesnadrág. Az ősi 
viseletdarabok bekerültek előbb az ünnepi öltözetbe, majd teljesen elmaradtak. 
(Uo., 111.)

A sz ékely népviselet

A székely népviseletről a legrégibb dokumentumnak számít az 1358-ban ke
letkezett Bécsi Képes Krónika címlapján levő ábrázolás, ahol a királyi trón mel
lett jobb oldalon páncélos, bal oldalon hosszú, keleti ruhás vitézek állnak. A ke
leti ruhások közül az egyik nyílveszőt, a másik íjat, a harmadik kardot tart a
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kezében — a szakértők véleménye szerint ezek valószínűleg székelyek, hiszen a 
feljegyzések „íjas székelyeknek” nevezik őíket. A székely társadalom rétegződé
sével, a törzsi társadalom felbomlásával megváltozott a viselet is. A rendi elő
írások megszabták bizonyos ruhadarabok viselését, vagy megtiltották mások 
hordását és díszítését egyes társadalmi osztályok körében. Egy 1797-es széki 
határozat előírja a béresszolga javadalmazására szolgáló öltözetdarabokat: „két 
kendering, két szösz lábravaló, zekéje hosszúsága a keze hosszúságát jelentse. 
Tilos a béresnek és parasztnak a befont és betekert hajviselet, a kordováncsiz
ma, nadrág. A szolgálóleány ne merjen selymet vagy posztóköpenyt, magas sar
kú csizmát viselni” (Nagy J., 1984, 112.) .

A katonai rendelkezések és a katonai szolgálat is döntő hatással volt a viselet 
alakulására. A székelyek a középkorban mindenik kelet-európai fejedelem sere
gében harcoltak. A harisnya első képzőművészeti ábrázolása az 1512-ben festett 
csíkszentléleki szárnyasoltáron látható (Gazda—Haáz, 1998, 113.) . A ruhadarab 
elnevezése egy 1551-ből származó emlékben fordul elő, amelyben Lázár István 
szárhegyi nemes szerződést írt a bölények pásztorának, s a pénzbeli járandósá
gon kívűl, egy téli és egy nyári posztóharisnyát ígér szolgálatáért (Uo., 113
114.). A külföldi katonáskodás idején a férfiviselet megszínesedik, de a harisnya 
megmarad. A reneszánsz korban a kék darabontok szilvakéket, a veres dara
bontok vereset viselnek, ugyanilyen színű kabáttal. Később is megmaradt, mi
kor Mária Terézia megszervezte a határezredeket, a harisnyát meghagyta 
egyenruhának, csupán megfelelő zsinórral jelezték a katonalovas, vagy gyalogos 
voltát. (Uo., 14.) A harisnya testhez álló, hosszú, alsó-felső lábszárvédő ruhada
rab, fenékrész nélkül készült kezdetben, s két darabból állt, csak derékban kap
csolták össze szíjakkal, övekkel. Idővel aztán egybeszabták. Ehhez az ingre fel
vett lájbit, kisbundát, télen ujjas bundát, bokáig érő nagybundát vettek fel.

A posztó felsőruhák közűl a cedelét, ujjast, zekét a szabad székelyek fehér, 
szűrke, a jobbágyok és zsellérek fehéres változatban viselték. A szabad széke
lyek zekéjén több, a jobbágyokén csak egy rend zsinór volt. A posztólájbi is házi
szőttes (Gazda—Haáz, 1998-99, 104.). Ehhez az öltözékhez bocskort és csizmát 
hordtak. A nők ruháját a nemes egyszerűség és célszerűség jellemzi, kevésbé dí
szített, mint a kalotaszegi vagy torockói.

A lányok a hajukat egy ágba fonva, leeresztve vagy koszorúba kötve viselték, 
az asszonyok kontyukra csepeszt, álluk alatt kötődő csipkés szélű főkötőt visel
tek, amelyre alkalomhoz illő fejkendőt kötöttek. Az ing gyolcsból készült, bevar
rott szabású, galléros vagy fodros, rá lájbi s deréktól pendely, erre rokolya (szok
nya) volt felkötve, amely korábban bokáig ért, hasonló anyagból készült, vagy 
egyszínű köténnyel. Derékbunda, bőrmellény, suba volt a téli öltözet, és szok- 
mány (háziposztóból készített, derékig vagy térdig érő kabát) . (Gazda—Haáz, 
1998-99, 104.)

k

Marosszék önálló tájegység, a régi székely székek egyike, amelynek székhe
lye Marosvásárhely volt. A Nyárádmente a Nyárád folyó és a beleömlő patakok 
völgyében fekvő falvakat jelenti, melyek központi vásároshelye Nyárádszereda. 
Kisebb belső tájegységei Nyárádszentlászló és vidéke, a Közép-Nyárád felső ré
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sze, a Kis-Nyárád völgye, a Nagy-Nyárád völgye, a Bekecsalja és a Szentföld, a 
Kis-Küküllő és a Nyárád köze, a Közép-Nyárád vidéke.1 Valójában a Bekecs-tető 
a Marosszéket behálózó hegyláncolat, a vidék legmagasabb pontja (1080 m) , s az 
alatta fekvő falvak lakói talán Hármasfaluig, Vadasdig is mind bekecsaljainak 
nevezik magukat.

Bár a Nyárád menti székely népviselet nagyjából megegyező ruhadarabokból 
áll, s hasonló a többi székely népviselethez, azért minden kisebb falucsoportnak, 
sőt falunak is a történelem folyamán olyan jellegzetességei alakultak ki, ame
lyek csak órájuk jellemzőek, s még a szomszédos falvak lakóinak öltözetét is 
megkülönböztetik egymástól. Itt is általában jellemző a XIX. században és még 
a XX. század 1960-70-es éveiben is a kender alsó- és felsőruha, a háziposztó 
használata. A nők kendervászon és elegyes (kender gyapottal) szőtt ruhákban 
jártak, ezért nevezték őket fehérnépeknek, fehércselédeknek, vászoncselédek
nek, ami azért furcsa, mert hamarabb vettek fel színes holmikat, mint a férfiak.

A néprajzi hagyomány szerint a Hargitától keletre (Gyergyóban, Csíkban és 
Felsőháromszéken) a csíkos rokolya honosodott meg. A Hargita nyugati oldalán, 
s hozzáteszem, így Marosszéken, a Nyárád- és a Küküllőmentén is, a hímes ro
kolyát kedvelik. A Nyárádmentén az egyszínű alapba apró mintákkal szőtt ro
kolyával találkozunk.

Adatközlőimmel a XIX. század végéig tudtam visszatekinteni a ruhaviselet
re, a mai idős emberek nagyszüleinek ruháit próbáltam valamennyire rekonst
ruálni, nagyon ritkán a megmaradt ruhadarabok, falumúzeumi tárgyak, gyak
rabban visszaemlékezések, s a XX. század elejétől elsárgult fényképek alapján. 
Ezért az alapöltözet bemutatása után vidékenként, falvanként csak az egymás
tól való eltérésekre, különbségekre szeretném felhívni a mai székelyek figyel
mét, hogy a fiatalok tánccsoportjai, énekkarai, színpadi dramatikus hagyomány
bemutatói, konfirmálása, bérmálkodása alkalmára varratott új székely ruhák
ban igyekezzenek a tájegységük, falujuk saját hagyományos öltözetéhez iga
zodni, s ne legyen „egyenruha” a székely ruhából.

A sz ékelybői népviselet

Székelybő a Közép-Nyárád felső részéhez tartozik, Marosvásárhely és Nyá- 
rádszereda közötti kis falu. Szomszédfalvai: Székelytompa, Vece, Moson, Csejd. 
A férfiak viselete az alkalomhoz kötött viselő és ünneplő, többnyire házilag ké
szült. Az ing mindig hasított, vállban és kézelőn ráncolva, fehér színű. A viselő 
csepű, kender, az ünneplő elegyes, majd gyolcs. A hasíték (gombolás) mellett 3-3 
soros levarrott rakás díszítette. Magasan csukódott, keskeny gallérral, mellkö
zépig nyitottan. A gatya is csepű, kender a munkára, s orvoshoz menni, vasár
napi ünneplőnek volt egy gyolcs anyagból is. Nem volt derékban korcba húzva, 
csak oldalt megtűrve becsípték, s a nadrágszíj tartotta meg. A felső ruha: nyá
ron a legények zöld színű, az „emberek” fekete kalapot tettek (bokréta nélkül) , 
télen fekete kucsmát báránybőrből, nyáron a mezőre szalmakalapot. Az ingre 
lájbit öltöttek, télen eleje-háta háziposztóból szőtt szürke gyapjúból, az idősek
nek fekete szőttesből készült. Nem díszítették, csupán gombok és két kis zseb 
volt rajta. Erre télen „nyári ujjast” öltöttek (a szeredai vásárból vették) , s arra a
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házi posztóujjast. A posztóujjast az asszony szőtte, Jobbágyfalván, Deményhá- 
zán dürückölték (ványolták) jó tömöttre. Térden alulig ért, bő szabással, flanel
béléssel, gallérral, amelyre télen báránybőr gallért tettek. Három nagy gombja 
volt, négy zsebe és egy belső zsebe. Ezzel jártak a templomba. A viselő ujjas, a 
fricskó szintén háziposztó volt, de rövidebb, két zsebbel, belső zsebbel, díszítés 
nélkül, hátul két nyelv s pecekkel rögzítve derékban. Ezzel erdőre, mezőre jár
tak, alája gyapjúpulóvert vagy posztólájbit vettek fel a hidegben. A legősibb 
nadrág a harisnya volt, a viselő házi szürke posztóból készült, s ezt csak kevéssé 
dürückölték, hogy puha maradjon, vékonyabb legyen, s testre feszüljön. Két fer
de zsebe volt, alul talpalló rögzítette a talphoz, hogy ne csússzék bele a lábbeli
be. Anyagából szabva, oldalt felhasítva lábszárközépig tekerték a lábhoz. Az ün
neplő harisnya fehér színű, fekete zsinór futott végig a külső lábszáron a nadrág 
hátulján. Az egyenes zseben fekete rátét volt, s a nyelven is, a zsebek alatt a 
legegyszerűbb nyolcast utánzó zsinórdísszel. Bújtatója volt, ide helyezték a két- 
ujjnyi széles bőrszíjat, s a bújtatóba dugva tartotta meg derékban a nadrágot. 
Az idősek sohasem cserélték új típusú nadrágra, 1970-ig élt ezért a harisnyavi
selet. A legények, fiatal férfiak már a XX. század elején szürke háziszőttes 
priccsesnadrágban jártak. 1952-től a fiatalok cájgnadrágot, dokknadrágot kezd
tek viselni, anyagát méterben vásárolták meg, s a helyi szabóval varratták meg, 
vagy készen vették a vásárból. A szürke priccsesnadrág is csak 1970-ig volt di
vatos, s a kollektivizálás után pantallónadrágba öltöztek, ez már 1954-től elkez
dődött, de a gyermekek priccsesnadrágban jártak még akkor iskolába.

A lábbeli a II. világháború után bocskor volt kapcákkal, majd bakancs. A le
gények bokszcsizmát, rámás csizmát vettek fel ünneplőnek, elöl szív alakú be
vágással — ezt is vették, vagy rendelésre készíttették, télen pampát vettek rá. A 
hidegben dolgozók télen szokmányt, háziszőttes, hosszú gyapjúkabátot viseltek, 
jó bőre szabva, hogy alája tudjanak öltözni.

A női ruhák is változtak, a XIX. század végétől a XX. század közepéig, 1960-ig.
A lányok haja simára volt fésülve, egy ágba fonva, piros vagy fehér szalag

csokorral. Körfésűt is használtak, s többnyire hajadonfőtt jártak, csak a temp
lomba kötöttek kendőt.

Sz ékelybői népviselet
(Szente Kinga gyűjteményéből)
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Az asszonyok kontyot kötöttek, a tarkón viselték, s csakis fejkendóvel jártak. 
A leányok az 1920-as évektól két ágba fonták a hajukat, s koszorúba is kötötték, 
az 1950-es évektól hullámot tettek bele sütóvassal, hogy szebbek legyenek. 
1960-tól kezdték levágatni a hajukat s daueroltatni. Az asszonyok fejkendot vi
seltek végig, kartont, selymet, szórdelint, korukhoz illo világos vagy sötét szín
ben, s van, aki még ma is kontyot hord.

A vasárnapi nói ing gyolcsból készült, hosszú ujjú, ejtett vállú volt (csak az 
’50-es évektól vágták ki a karöltól) . Nyaka 1-1,5 cm magas, álló fodorral volt dí
szítve, mellközépig felhasítva és gombolva, s a csuklón is fodor volt. Egysoros pi
ros gyöngyöt tettek fel, a „sátorból” vásárolták. A viselólng kender, csepű. A 
szoknya alá a leányok alsószoknyát, az asszonyok pendelyt vettek fel. Bugyigót 
1940-ig csak a leányok viseltek a táncban, ez gumiba húzott száras ruhadarab 
volt. Hétköznap a nó'k egy vagy két viseló szoknyát hordtak az alsószoknyán. 
Patentharisnyát húztak, télen még erre gyapjúzoknit is. A nyári félcipó'höz zok
nit nem viseltek.

S z ékelybőiek népviseletben

A lájbi az ingre véve parkétanyagból készült viselónek, az ünnepló fehér, 
szürke, ritkábban piros házi gyapotszóttes, elöl gombolva, egy kis zsebbel a 
zsebkendónek. Templomba, táncba szövetból, bársonyból varrt, kék vagy fekete 
szegéllyel, szép gombokkal díszített lájbit hordtak. Nem a szoknya anyagából 
készült, fekete zsinór díszítette. A blúz karton volt, flanell, piros vagy kék a
nyagból, korhoz illően. Zöld, drapp gyapjúlájbit is viseltek a blúzon, ingen. A 
szettert a nóknek végiggombolósra, a férfiaknak bebújósra kötötték házi gyapjú
ból.

A szoknya egyszínű házi gyapotszóttes, korhoz találóan fehér, szürkés, az 
időseknek fekete, beleszólt apró babokkal, mintákkal. A XX. század elején boká
ig ért, majd lábszárközépig. Ha kis mintát hímeztek a szoknyára elöl, nem visel
ték köténnyel. A viseló szoknya nyáron karton, télen dürückölt (ványolt) házi
posztó. 1920-ig szórkötényt kötöttek hozzá. Nyáron kenderszóltest vagy csepű- 
szoknyát viseltek, a viseló szoknyát egerfahéjból fózött festékkel barnára festet
ték, majd késóbb gallust vettek a boltból, s azzal kékre színezték.

A kötény nem a ruha anyagából készült. A díszes leánykötény kerek (félkör 
alakú) , körben fodorral, színes kartonból, zsebbel, hátul megkötve. A viseló cse-
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pű, négyszögű, barnára, kékre festve. Az asszonyok mejjes kötényt vettek fel 
ünneplőnek, még ma is az utcán is viselik, nem csak a házimunkához. Ünneplő 
kötény télen a virágos parkét is. A viselő csak szimpla, derékban kötött surc 
(még a férfiak is viselték piszkos munkához). Az asszonyok pléd nagyságú 
hárászkeszkenyot, a leányok jóval kisebbet viseltek templomba, hideg időben. 
Az asszonyok a fejükre tették, körben rojtos volt, s csupán magukhoz ölelték, a 
leányok keresztben hátrakötötték a derekukon, s beledugták a kezüket mele
gedni. A legszebb díszes fejrevaló régen a zöld vagy fekete, körben rojtos, fényes 
selyemkendo volt az asszonyok számára, s fekete szoknyát, fekete selyemkö
tényt vettek fel hozzá.

Száras cipőt viseltek a leányok is, az asszonyok is ünneplőnek, télen patent
harisnyával. Nyáron félcipőt húztak, s otthon és a mezőn mezítláb jártak.

Kabátot is vettek a sátorból, a leányoké rövidebb volt, derékig ért, az asszo
nyoké tenyérnyivel hosszabb. Az 1950-es évektől kezdtek háziposztóból (dü- 
rückölt posztóból) hosszúkabátot viselni, lappancsos, egyenes zsebbel, elöl gom
bolva — ez már urizálásnak számított.

Híres szabómesterek voltak a vecei Moga Péter s a mosoni Harai. A nők már 
az 1960-as évektől anyagot vettek, és varrónővel varrattak, híres volt Molnár 
Lajiné, Papp Albiné, Papp Margit. Ez már a kivetkőzés ideje 1950 után.

Bekecsalji alsós z oknya

A mikhá z i népviselet

Mikháza a Nagy-Nyárád völgyében fekvő bekecsalji falu, az ún. „Szentföld” 
központja. Ez a kis terület onnan kapta a nevét, hogy itt áll ma is a ferences 
rendház 1635-ben épült temploma és a Kájoni János által 1666-ban épített zár
dája, így a körülötte levő falvak — Köszvényes, Remete, Hodos, Mikházával 
együtt — megmaradtak a római katolikus hitben a körben elhelyezkedő refor
mátus falvak között.
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A férfiviselet megegyezik a többi nyárádmenti öltözettel. Magas nyakú, kes
keny gallérú inget viseltek, mellközépig bevágva, gombolva („hasításos inget”) , 
melyet csak beszegtek, és keresztpánttal fejezték be a gombolásos részt. Ujja 
„buggyos”, mellévarrott, az ejtett vállat és a kézelőpántot bő ráncolással varrták 
bele. A hétköznapi itt is kenderszőttes, az ünneplő fehér gyolcsból készült. A fej
fedő zöld kalap a legényeknek, barna a középkorúaknak és fekete az időseknek. 
A legényeknek édesanyjuk tett bokrétát a kalapjukba, művirágból. Télen itt is 
báránybőr kucsmát, nyáron szalmakalapot viseltek. Jellegzetes és újszerű ezen 
a vidéken a fiatalok számára a fiúk gyapjú háziszőttesből készített piros színű 
lájbija, amelyet fekete vagy zöld gyári zsinórral szépen kidíszítettek. Az időseb
bek fekete lájbija is fekete zsinórozást kapott. Az ünneplő ruhás férfinak szé
gyen volt fedetlen fővel járnia. A legrégebbi fehér harisnya is mesterien zsinóro- 
zott volt oldalzsebén, combján. A gyapjúszőttest a helybeli malomban dürüc- 
költék Szabó Elek mesternél. A leghíresebb harisnyakészítő szabók a mikházi 
Salat Dénes és Janka M. Ferenc s a deményházi Fehér Imre és Balogh Lajos 
voltak. A harisnyát a II. világháború után itt is priccsesnadrágra cserélték fel.

Bekecsük szürke háziposztóból készült, alája télen itt is vásári ujjast vettek 
fel. Két ferde zsebe és belső zsebe volt, s vitézkötés díszítette, a magas nyakon 
vagy a fazonon és az ujján is gazdagon zsinórozták. Báránybőr lájbit, s az 1950- 
es évektől báránybőr bundát is viseltek, az asszonyok szettert kötöttek, 
bebújósat vagy gombolósat, és kesztyűt is a férfiaknak.

A lábbeli itt is a bocskor volt a II. világháború végéig, sok kapcával, majd ba
kancs a munkában. A csizma az 1920-as évektől jött divatba, fekete keménybőr - 
ből, szív alakú bevágással az elején, egy zsinórgombbal. Szokmányt a téli hideg
ben dolgozók hordtak, ez is házi gyapjúszőltes volt. Temetésekre, templomba a 
férfiak többnyire fekete posztóból készült priccsesnadrágot, fekete posztóujjast 
és csizmát vettek fel, télen fekete báránybőr gallérral a kabáton. Az ujjast a 
berekeresztúri szabónál vagy a mikházi Salat Dénesnél varratták meg. A XX. 
század ’50-es éveiben használtak még „parasztgúnyát”, tehát népviseleti ruha
darabokat. A vitézkötéses díszítés a nemzeti identitást jelezte a bekecsaljai ma
gyaroknál.

A mikházi férfiviselet bemutatása után a nő̂ k népviseletéről beszélünk a XIX. 
század végétől a XX. század közepéig. Akárcsak a férfiruhák, a női ruhadarabok 
is hasonlóak a többi nyárádmentihez. A lányok itt két ágba font hajjal, „haja
donfőit”, az asszonyok a tarkójukon viselt konttyal jártak. Az asszonyok leg
régebbi viselete a nagyünnepi fekete főkötő a kontyukon, amelyre nem tettek 
fejkendőst, s díszesen kigyöngyözve viselték. Hétköznapra koruknak és az év
szaknak megfelelő színű és anyagú fejkendőt kötöttek, világos színűt a fiatalok, 
sötétebbet az idősek, kartonból, színes mintás bolti, vásári anyagból, szőrde- 
linből, selyemből. Nyáron a nő̂ k szalmakalapot tettek a mezei munkához. A lá
nyok kalárisgyöngyöt vásároltak a sátorból, egy- vagy kétsorosat, pirosat főleg a 
fiatalok, az idősek feketét.

A női ing fehér háziszőttes gyapot vagy gyolcs ünneplőnek, s bevarrott ujjú, 
vállán és kézelőjén ráncolva, magas nyakkal, melyre zájmelit varrtak a hasíték 
két szélén, a szegőpántig, fehér porcelángombokkal. A kézelőn és a vállon is la
pos ráncok voltak, a nyakon levasalt rakások képezték a gallért, de később sza
bott gallért is lehetett látni. A mandzsetta 6-7 cm széles, két gombbal csukódott.
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A zájmelisorok szépen díszítették a lájbiból kilátszó mellrészt. Pendelyt vettek 
fel a rövid ingre, vastag házi mismásból vagy pamutszőltesből. Erre borították 
rá a rokolyát. A fiatalok a piros alapú hímes mintájút, a középkorúak kéket, az 
idősek feketét szőttek pamutból, a szín mintája benne fekete színű babokból álló 
apró rózsa- vagy kockaminta volt. A rokolyára derékban pántot varrtak (a pen- 
delybe kötőt húztak bele) , rávarrták a rokolya felsó, egyenes részét, majd 3 cm 
széles csipkével ráncolták hozzá a bó rokolyarészt, volt, aki még egy bővebb 
harmadik részt is toldott hozzá, szintén petrezselyemránccal. Lábszárközépig 
ért, csipkével vagy bársonyszalaggal az alján. A lájbi a leányoknak piros házi 
pamutszóttes vagy bársony, az idősebbeké fekete, bársonyszegéllyel és gazdagon 
zsinórozva. Bébizsinórral, kapcsokkal, fekete bársonyszalaggal fűzték össze a 
mellen. A rokolyát az ’50-es években rakott szoknyával cserélték fel. A kötény is 
korhoz és alkalomhoz illő: a leányok, fiatalok ünneplője fehér selyem vagy 
gyolcs egy-két soros csipkével díszítve, az idősek fekete selyemkötényt viseltek. 
A viselőkötény karton, kendervászon, ritkán kerek, fodros szabással. Kötöttek 
gyapjúlájbit, gyapjúszettert, s bundalájbit is varrattak a szűcsnél. Patentharis
nyában, nyári ünneplőnek zoknival jártak, a harisnyát gumival rögzítették a 
térdük felett. Bugyigót az 1950-es évektől varrattak, szárát gumiba húzták. Há- 
rászkendőt viseltek hidegben, s szórkeszkenyó't kötöttek. Az asszonyok a főkötőt 
az 1960-as évekig viselték, azután csak fejkendőt. A karöltős ing is csak az 
1950-es évektől jött divatba. Szandát viseltek nyáron ünneplőnek. Bocskorszan- 
dált főleg férfiak viseltek, otthon készítették, csónak alakú volt, elöl két pánttal, 
„bebújósra” . A lányok kezdték el itt is a hajlevágást, az asszonyok konty-, fej- 
kendőviselése tovább élt a XX. században.

A jobbágytelki népviselet

A Nagy-Nyárád völgyében fekszik a szalmakalapkészítéséről híres Jobbágy
telke, amely Orbán Balázs szerint Marosszék „végfaluja ez oldalról” .2 A falu 
népviseletéről is nevezetes, talán itt a legszínesebb a női ruha, de a férfiaké is a 
díszesebbek közé tartozik.

A férfiviselet tetőtől talpig a nyárádmenti falvakéhoz hasonló, kevés különb
séggel. A legények zöld, a házasemberek barna, az öregek fekete kalapot visel
tek, nyáron pedig az itt készített, fonott és varrott híres szalmakalapot, melyet 
már másfél századdal ezelőtt is vásárokon árusítottak. A legények árvalányha- 
jat tűztek a kalapjukra vagy bokrétát, melyet a szeretőjüktől kaptak, s helyette 
selyemkendői vettek a leánynak ajándékba. A férfiing itt is hasított, mellén cik- 
cakkosan, géppel varrt hajtásokkal, s az ujjnyi keskeny, kis zárópántot is cik- 
cakkos varrás díszítette. Ez a hullámos díszvarrás régen a vőlegénying gallérján 
is szerepelt. A lájbi gyapjú háziszőttes, barackmagos mintájú, a legényeké piros
fekete, zöld sújtással díszítve, az „embereké” fekete, 114 darab tölcsérszerű, vá
sári gombbal díszített, a sok gomb is fekete színű. Sujtás ezen nem volt. Az ujjas 
posztó, vitézkötéses vagy zsinóros. A zsinórt nem vásárolták, hanem otthon fon
ták gyapjúból. Az ujjast az asszonyok fenyőágasan szőtték, a fiataloknak fehér
szürke gyapjúból, az időseknek fekete-szürke szálakból, s ehhez talált a fenyő
ágas mintájú nadrág is. Nem volt külön téli és nyári harisnya, egyforma vastag
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ságúra szőtték házilag, s a Görgény völgyében vagy Kibéden dürückölték. Híres 
háziszabók voltak a faluban Bakó Miklós, Simon Mihály, Berecki K. Menyhárt, 
akik harisnyát, priccsesnadrágot, ujjast készítettek. A legények harisnyája zöld 
zsinóros, a zsebén (a kabátzseben is) s a priccsesnadrágon három nyolcas formá
jú mintával. Nem volt piros színű zsinórozás, a fehér harisnyának a zsebén zöld 
rátét vagy fekete díszelgett, minta nélkül. Az idősek itt is halálukig harisnyát 
viseltek. A priccsesnadrág az 1930-as évektől jött divatba, ha öreg varratott, ak
kor sötétkék, sötétszürke, ha fiatal, akkor világosszürke színű, a zsebén ez is 
sujtással díszítve; fekete járt az öregeknek, zöld a fiataloknak. A minták a régi 
hagyományokat másolták, tulipánosak, szegfűsek voltak. Nyáron otthon is, a 
mezőre is mezítláb jártak. Bocskort az 1930-40-es években a mostani idősek 
„apói” viseltek, vagy házilag készítve bőrből, toplóból, vagy megvették. A nyári 
bocskor toplóból készült. Később a férfiak télen bakancsot viseltek, nyáron 
szandált. A csizma kemény szárú, ünneplő lábbelinek számított, mindenki ren
delésre csináltatta, a karjukon levő „lágy hússal” fényesítették templomba, tánc
ba menetelkor. Bundát nem, de báránybőr lájbit varrattak télire, melyet a nyá- 
rádszeredai, kibédi, vécsi szűcsök festett báránybőrrátéttel cifráztak ki.

Jobbágytelki viselet

Adatközlőim bemutatták a színes, hangulatos jobbágytelki női viseletet is, 
melyet magam is többször láttam 1980 óta, s melynek nagyon szép darabjai lát
hatók a római katolikus egyház épületében 2004-ben berendezett 5 szobányi 
néprajzi múzeum tárgyai között, megőrizve a falu múltját, hagyományait Mi
hály József plébános egyházi támogatásával, amely dicséretes és példamutató 
lehet minden falu számára. A leányok 1948-ig megőrizték az ún. „magyar világ
ban” készített piros gyöngyös pártát, s máig viselik a csőszleány öltözethez, ami 
viszont nem tartozik a népviselethez. Hajukat két ágba fonták, s hétköznap ko
szorúba tűzték fel, szép szalagcsokorral. Az asszonyok a kontyoláskor használ
tak főkötőt (a mai idősek nagyanyja) , ezt eltették az esküvő után, többé nem vi
selték öregkorukig, amikor „kontyos kendővel” jártak. Színe fekete volt, rózsák 
díszítették, s elöl szalaggal kötötték meg. A fejkendőt üzleti szövetből szabták 
ki, s rózsás, csíkos, fenyőágas apró mintákat hímeztek rá tüdőszínű, rózsaszín,
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zöld és sötétbarna selyemmel, kézi hímzéssel. A mintákat a régebbiekről indigó
val másolták le. Az ing nyaka tászlis, késő'bb divatba jött a galléros ing is, csip
keszegéllyel. Ezt az inget hátul gombolták be, a hasítéka nem látszott, elöl bő
ven ráncolva, s a válla alá, a hónaljba pitykét varrtak be, hogy a karjukat köny- 
nyen mozgathassák. Hosszú, bő ujja vagy fodorral, vagy keskeny, gombos man
dzsettával csukódott. A fodrosnak csipke volt a szélén, s gumiba húzták. A lájbi 
eredetileg gyöngyös, a nagyanyák tulipános, hereleveles, zsinóros lájbit viseltek. 
Késó'bb a hímzett lájbi jött divatba és a zsinórozott. A gyöngyöst flitterrel is dí
szítették, de ezt is gyöngynek nevezték. A lájbi színének találnia kellett a szok
nyáéval, zöld szoknyához például piros bársonylájbi talált. A 40 éves asszony vi
lágoskék lájbit vett fel fekete gyönggyel, vagy feketét zöld vagy barna gyönggyel 
díszítve, az idősek csak sötétkéket vagy feketét. A szoknya is háziszó'ttes, 
gárníros, felül szűk, lennebb bővebb, s alul, lábszárközépig fekete bársonnyal 
szegve, cakkozva. A fiatalok színe a piros, keskeny fehér csíkokkal, három feke
te szálat beleszőve. A sötétzöld sötétszürkével, a világosbarna sötétbarnával volt 
összeszőve. Az idő'k folyamán a szoknya megrövidült. Az ünneplő' kötény fehér 
selyem vagy gyolcs volt, levasalt lerakásokkal. A XX. század elején csipkével 
varrták körbe, s elöl az aljára három hajtást varrtak dísznek. A kötényt csak az 
1970-es évektől kezdték hímzéssel is díszíteni, száröltéssel, töltéssel, boszor
kányöltéssel, láncöltéssel, néha keresztszemmel is. A minta a kötény alján 8-10 
centiméterre két hajtás közé került. A 40 éven felüliek nem viseltek hímzett kö
tényt, csak hajtásost, sötétzöld, barna anyagból készítve. Karatlan inget vettek 
a felsőtestükre (ez térdig ért) gyolcsból, 3 hajtással, s reá egy alsószoknyát két 
fodorral, csipkével, stikkolással az alján, hogy a szoknyát kitartsa körben. Szá
ras cipőt, nyáron félcipőt viseltek, s itt a leányok is hordtak csizmát ünnepi al
kalmakon, hideg idő'ben. A II. világháború után a vőlegény rendelte meg a 
menyasszony cipőjét, s a leány vőlegényinget adott helyette cserébe. Ma a hely
beli tánccsoport a hagyományos viseletet használja.

Jobbágytelki női lájbi
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A kendői népviselet

Kendő a Kis-Nyárád völgyében fekszik. A férfiviselet nagyjából azonos a töb
bi nyárádmenti viselettel, a zöld-barna, fekete kalap korosztály szerinti viseleté
től kezdve az ünneplő csizmáig. A legények bokrétát tettek művirágból, viaszból, 
amit édesanyjuktól kaptak. Az ing kender, s ünneplőnek elegyes vagy fehér 
gyolcs, rövid, derékig érő. Hasított, mellévarrott ujjú, vállban és mandzsettában 
ráncolva, s ezen kívül semmi sem díszítette. A lájbi fekete háziposztóból készült, 
keskeny zsinórdísszel, fekete gombokkal, de a zsinór lehetett zöld színű is, ez 
nem jelezte a férfi korát. Magasnyakú volt, kicsi gallérral viselték. A gatyát, ha 
nyári felsőruhának használták, szürkére, barnára festett kenderszőttesből ké
szítették. Itt is a legrégibb nadrág a harisnya, fehér háziposztóból szőve, fekete 
zsinórdíszítéssel, két slég zsebbel elöl, s eggyel hátul. A következő nemzedék 
már priccsesnadrágot varratott négy zsebbel, zsinórozás nélkül, s szíjával erősí
tette a derekára. Az ujjas is szürke, dürückölt háziposztó, mely alá télen 
bundalájbit vettek fel. A háromnegyedes hosszúságú fekete, szürke kabátot a 
módosabbak zsinóroztatták. Négy zsebe volt, két kicsi felül, két nagy alul, és 
belső zsebe is. Fekete gombokat varrtak rá. Mezőre a használt, gyengébb kabá
tot vették fel. Az idősebb kendőiek szürke posztóujjasukra báránybőr gallért 
varrattak. Minden posztógúnyát a berekeresztúri szabónál vagy a mikházi Salat 
Dénesnél rendeltek meg. A legtöbb férfi bundát is viselt juhbőrből, s házilag kö
tött szettert, egyujjas kesztyűt is télen. A leányoktól a legények a négy sarkában 
hímzett, csipkés zsebkendőt kaptak húsvétkor. Szüreti bálokra az alföldi visele- 
tet utánzó bő gatyát varrattak a legények, szőttes, csipkés szélű kendertörülkö
zőkből összetoldva, fekete lájbival. Templomba, temetésre a férfiak fekete posz
tóruhát és fekete csizmát vettek fel. Munkába csak bakancsot húztak. A vi- 
tézkötéses zsinórozású kabát Kendőben a bécsi döntést követően jött divatba.

Kendői férfilájbi
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A noi viselet is megegyezett a szomszédos falvakéval. Magas nyakú, levasalt 
rakásokból álló galléros, mellévarrott, hasított inget viseltek, a leányok piros, az 
asszonyok kék, barna, fekete hímes rokolyát, amelyet gyapotból szőttek, ba
rackmagos, koszorús mintával. A lájbit fekete bébizsinórral díszítették, kapcsos 
vagy fűzött volt, fekete szaténnal szegélyezve. Nem volt kötelező, hogy a lájbi és 
a rokolya egyforma anyagból legyen. A viselőkötény itt is mejjeskötény, az ün
neplő fehér gyapot, háziszőttes, majd gyolcs, alján futómintás színes hímzéssel, 
csipke nélkül. Szárközépig ért a rokolya, s száras cipőt, szandát húztak a lábuk
ra.

A nyárádmagyarósi népviselet

Nyárádmagyarós Kendőhöz, Berekeresztúrhoz közel fekvő település a Kis- 
Nyárád völgyében. Ez is a piros férfilájbi hazája, melyet a fiatalok szépen kizsi- 
nórozva viselnek, az időseké itt is fekete, szintén zsinórozva. A hímes rokolyát a 
faluban szőtték, piros színűt viseltek a fiatalok, de drappot, barnát, zöldet is az 
asszonyok, az idősebbek piros-feketét használtak (ez volt az eredetibb) koszorús, 
macskanyomos mintákkal. Férfiszabó varrta a szoknya anyagából készült lájbit 
is, kibélelte, a béléssel együtt bársonyszalaggal beszegte, s tulipános mintákkal 
kizsinórozta. A fiatalok lájbija így piros lett, az időseké fekete. Ezt a rokolya
szövést már abbahagyták, de a régi holmikat máig is nagy gonddal megőrizték a 
faluban. Az ünneplő kötény eredetileg lerakott gyolcs- vagy selyemanyagból ké
szült. A XX. század közepétől a kötény két sarkába piros, feketével körülvarrt 
tulipánt hímeznek. Az asszonyok kieresztős blúzt is hordtak fekete vagy kék 
sujtással (zsinórral) díszítve. A férfiöltözet: buggyos gyolcsing, fekete vagy piros 
lájbival és fehér harisnyával, fekete csizmával, ujjassal, kalappal. A falu 1956 
óta a népi tánccsoportjáról lett híres, amely 2010-ig, A faluban muzsikáltak el
nevezésű folklórtalálkozóig működött. Mindenki a régi szép népviseletében tán
colt, külföldön is többször, s a hazai táncfesztiválokon. A viseletet különlegessé 
tette, hogy az asszonyok elővették a régen használt, de megújított fűkötőjüket. 
Valamikor a XX. század elején a menyasszony felkontyolásakor tették fel a 
csepeszt, s azzal ment templomba. Nagy ünnepeken használták, táncban soha. 
Egy 2012-ben élő 80 éves asszony az anyósától kapta ajándékba, kb. 150 éves 
lehet a főkötője. Az eredeti ruhadarab fekete színű volt, textilanyagból készített 
rózsabimbók, levelek díszítették, melyek letöredeztek, az anyagot a moly is 
megrágta, ezért az 1980-as években Virág Sarolta „feljavította” a tánccsoport 
számára. Alapja fekete bársony vagy szatén, fekete csipke van rajta összerán
colva. Elöl csak csipke van rajta lerakva, esetleg szalag. A három sor csipke apró 
művirágokkal van díszítve és taréj alakúra ráncolva, kocka alakú fekete üveg
gyöngyök és egy csokornyi művirág között. Középen hátul fekete szaténcsokor, 
közepén művirággal, s leghátul négy meg két szaténszalag csüng le a viselő há
tán 70 cm hosszan. Az állkapocs alatt szalaggal kötik meg. Széles szabású, bele
fér a konty, fekete vászon a bélése. Ilyen a főkötővel még a legutóbbi években is 
temettek el idős asszonyt. Valójában 1930-tól már a falu asszonyai nem viselték, 
de kibélelve, dobozban őrizték, s 1956-ban a 24 tagú tánccsoport szereplésekor 
vették elő táncolni. Most még 8-10 darab van a faluban, de a búcsúelőadás óta
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az idősek helyébe fiatalokból álló tánccsoport lépett, remélik, hogy a fó'kötot is 
előveszik ismét, majd felnőtt korukban, mert a ruhájuk eredeti, hagyományőrző.

Nyárádmagyarósi ing

hírneves népi táncegyüttes 1956-2010 között működött, és középkorú idő
táncosokból állt. Mivel a csoport a falu lakosságából alakult meg, s évtize

deken át képviselte a nyárádmenti tánckultúrát, tisztázni szeretném az olva
sókkal, hogyan öltözködtek a tánccsoport tagjai, ragaszkodtak-e a saját vidékük, 
falujuk viseletéhez, vagy a mostanában divatos ún. „táncruhát” varratták meg 
előadásaikra. Kedvező választ kaptam a gyűjtés folyamán. A tánccsoport ugyan 
nem az 1920-30-as évek ruháiban, de az 1940-50-es évek kissé újabb, ám ha
gyományos viseletében szerepelt. Tehát a lányok szoknyája ugyan nem ért boká
ig, esetleg lábszárközépig, az ingük nem volt háromnegyedes ujjú, a kötényük 
sem lerakott selyem, mint a nagyszüleiké az 1920-30-as években, de a korszak
nak megfelelő változásokkal a hagyományos öltözetet varratták meg Károly 
Miklós mesterrel az 1950-es években, férfiak és nőik egyaránt. A fiúk tehát be
varrott ujjú, hasított ingben szerepeltek, melynek mellrészén a hasíték mellett 
csipke és apró lerakások voltak, a gallérjukon házilag horgolt vagy bolti csipké
vel, s a hasíték keresztpántja alatt piros keresztszemes hímzéssel a monogram
jukat viselték. Csak harisnyában táncoltak (priccses nadrágban nem!), amely
nek fekete, egyszerű zsinórdíszítése volt. A fiatalok piros, az idősebbek fekete 
háziszőttes lájbit viseltek, fekete zsinórral gazdagon díszítve, tulipános minták
kal. A lájbi háta vékonyabb anyagból készült, klottból, egyeseknél bársonyból. 
Ujjast a tánchoz nem vettek fel. Mindenkin fekete bokszcsizma volt. A leányok 
nagygalléros vagy tászlis ingben táncoltak, kinek amilyen volt. Elöl hasított volt 
ez is, csipkével és apró lerakásokkal díszítve a mellrészen, mandzsettával, be
varrott bő ujjal, ejtett vállal, pálhabetoldással. A lájbijuk mélyen kivágott, s rö
vid, nem ért le a szoknyáig derékban. Háziszőttes anyagát körben cakkos vagy 
sima bársonyszalag szegélyezte, középen összekapcsolva (nem fűzve), gazdagon 
zsinórozták fekete vékony zsinórral. A leányok szoknyája piros, macskanyomos 
háziszőttes, az idősebbeké piros-fekete koszorús mintájú. Ez már rövid szoknya 
volt, alig térden alul ért, szóvá is tették néhol a zsűrizőík a versenyeken. Aljára 
széles bársony- vagy klottszegélyt, s föléje karikásan-hullámosan zsinórdíszt 
varrtak, fölé ismét ujjnyi széles bársonyszalagot, hogy szélesítse a szoknyát. Egy

sebb
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szűk és egy bo alsószoknyát vettek fel a szoknya alá, csipkés széldíszítéssel. A 
kötény fehér gyolcsból készült, alján három lerakással, közepén piros-fekete 
hímzésű monogrammal, s az alatt kis, hímzett sormintával. Széles pánt volt a 
derekán, kiszélesedő övvel, melyre tulipánt varrtak. Övükbe tűzték a csipkés, 
hímzett zsebkendőt. Fekete harisnyát, csizmát, száras cipőt, spanglis félcipőd 
vegyesen is viseltek a táncban. Az asszonyok feltették a díszes fokötot (később a 
lányok is) , a leányok hajadonfőit, egybefont hajjal, piros masnival, soksoros 
üveggyönggyel a nyakukban táncoltak. 1956-tól az utolsó évekig a férfiak kar
mantyút is viseltek, csuklón felül, színes, horgolt gyapjúból, pamut-ból — ezt 
régi szokásnak tartották, de az utóbbi időben elhagyták. Cséphadarós táncukat 
1956-ban az akkor idős Kacsó István táncolta el elsődként, a cséphadarós gabo- 
nacséplés mozdulataiból alakítva ki a koreográfiáját. A legnehezebb eszközös 
táncok közé tartozott, mert a csép és hadaró két botját szíj kapcsolta össze, ol
dalt és le-fel egyaránt forgott, s nehéz volt baleset nélkül csoportban, lengetve 
táncolni vele. Nagy sikerük volt sok éven át, már 1956-ban I. díjat, a ’70-es 
években országos II. díjat nyertek, s számtalan belföldi és külföldi előadáson 
csodálták meg tehetségüket. Akkor még 51 főt számlált a csoport a zenészekkel 
együtt. Természetesen a táncosok cserélődtek az évtizedek folyamán, de az ere
deti, hagyományos viseletükhöz ragaszkodtak. 2010 óta új, fiatalokból álló 
együttes lépett a helyükbe.

A nyaradmagyarosi táncegyüttes ünneplőben — 
az ass zonyok a jellegzetes fökötöt viselik

A ny2r2ds z entimrei népviselet
Nyárádszentimre a Kis-Nyárád völgyében fekszik. A férfiöltözethez fekete 

kalap tartozott árvalányhajjal, de a legények katonasorozáskor bokrétát is kap
tak a szeretőjüktől, melyen az árvalányhajak között apró gyöngyök és művirá
gok is voltak (készen vették a leányok a szeredai sátrakból). A férfiing vállban, 
csuklónál bőven ráncolt hasított ing, melynek hóna alá pálhát tettek, s hossza 
tenyérnyivel a derékon alul ért. A mellhasítékot kétfelól négy meg négy apró le
rakás díszítette, s keresztpánt zárta le, a mandzsetta háromujjnyi széles volt, s 
három gombbal csukódott. A XX. század elején mindenki fekete színű lájbit var
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ratott, fekete zsinórral díszítve, később divatba jött a legények piros háziszőttes 
lájbija fekete zsinórozással. Ez tulipános, kitűrt gallérján és a mellén vitézkö
téssel, a háta közepén fejjel lefelé lógó tulipánmintájú volt, s a derékpántja há
tul is zsinórral volt összekötve. A faluban csak egy-két lájbi készült zölddel zsi- 
nórozva. A harisnya anyagát Kibéden dürückölték, s a legrégibbek, a legöregeb
beké még nyáron is használatban maradt. A fiatalokét (35-40 éves korig) kék 
szegéllyel és zsinórral díszítették, s a zsebfedo széle is kék színű volt, de az idő
sebbek csak fekete színű díszítést használtak. A lájbin viszont sohasem volt kék 
zsinór. Az 1930-as évektől kezdtek a fiatalok priccsesnadrágot viselni. Ezt is há
zilag szőtték, világosabb-sötétebb szürke színben, fenyőágas, ponyvahímes szö
vésmintával. A ponyvahímes a ponyvasátor mintáját követte, srégen látszottak 
rajta az ormók, de a ványolásban az ormók „meglomosodtak”, s egybeolvadtak a 
szövésben. Az ujjas is háziszottes ványolt posztó, bélése szibilből készült télire, 
hogy jó meleg legyen, de volt, aki selyembélést is borított rá. Az ujjast mű
vészien zsinórozta, akárcsak a harisnyát, a környék híres szabómestere, a most 
84 éves Kovács Béni. A legkeskenyebb fekete zsinórt üzletből vette, s fele
ségével, Klára asszonnyal együtt ujjaikkal láncolták a mester által tervezett, 
papundeklire rajzolt mintákat. A lájbira vékonyabb zsinór kellett, egy szálból, s 
az ujjas karján és zsebén is ilyen volt. A kabát elejére 2 x 2  szálból vastag zsi
nórt sodortak. Mikor nem lehetett zsinórt kapni, a mester cipőfűzőt használt 
anyagnak a zsinórozáshoz. Szenvedélye volt a zsinórkészítés, a szeredai és kör
nyékbeli népi együttesek és magánszemélyek is nála rendelték a díszítést, még 
a kabát fagombját is zsinórral vonta be, s ehhez gomblyukat vágott a kabátra, 
mindig kötelezően páratlan számút.

Férfi ujjas a mú z eumban
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A régi lábbelit, a bocskort a ma is élő 90 éves Kacsó Sándor készítette gumi
ból vagy bőrből, csak férfiak rendelésére. Ezt a munkához a bakancs cserélte fel, 
majd férfiak és nők egyaránt csizmát készíttettek az utolsó 50-60 évben, ki-ki a 
„módja” szerint, 600-700 vagy 800 lejért. Híres csizmadia mester voltak a falu
ban Pál Péter, Seprődön Kálmán György, de a szeredai vásárból is megvehették. 
Kemény szárú bokszbőr csizmát viseltek a férfiak (a nőké puha szárú volt) . Nyá
ron a mezőre pampóból készült bőrtalpas lábbelit húztak.

A viselő kabátot „kombinált kabátnak” nevezték, mert a hónaljáig posztóból, 
s a hónaljtól vállig bársonyból varrták, vastagon bélelve, munkába járni. A 
bőrholmik közül lájbit viseltek férfiak is, s nők is, körben keskenyen prémsze
géllyel díszítve, de a mellén, nyakán is más-más dísz volt. 1958-60 között már 
derékig érő, háromnegyedes hosszúságú bundáskabátot hordtak a férfiak. A fa
luban szűcsmester nem volt, máshol varratták, s nem díszítették. Az 1920-30- 
as években téli hidegben szokmányt, lábszárközépig érő posztókabátot vettek 
fel.

Áss z ony, viselő parkétruhában a fonókeréknél 
(a mú z eumban)

A nyárádszentimrei női viselet is hasonló a szomszédos Kis-Nyárád völgyé
ben lakókéhoz. A leányok 1950-ig egybefont hajuk végébe masnit kötöttek, ké
sőbb két ágba fonták. Ünnepeken leeresztve, szalagcsokorral viselték, hétköz
nap „hintába” kötötték fel, hogy ne zavarja őket a munkában. Főkötő itt soha
sem volt divatban, de a fejkendő kötelező volt a templomba, asszonyoknak min
denhova az utcára. A legünnepibb fejkendőjük szőrdelin volt, beleszőtt mintá
val. Ők is hímeztek fejkendőket egyszínű, vékony szövetre selyemszállal, körbe
varrták szélmintával, ritkábban beosztással leveleket, rózsákat is helyeztek el a 
kendőben. A színeknek találniuk kellett: barna, drappos szövetre krémszínnel, 
zölddel hímeztek, sötétre világosabb színű selyemmel, világosra sötéttel. Az 50- 
es évek után már varrógéppel csíkozták a kendőket háromszínű selyemcsíkkal.

Tászlis gallérú inget és blúzt viseltek, elöl gombolós volt a blúz végig, az ing 
hasított, szélein levarrott rakásokkal, a keresztpánt alatt ráncolva.

A viselő lájbi parkét vagy diftin anyagból készült, az ünneplő bársonyból. A 
fiataloké piros színű volt fekete zsinórral, a fiatalasszonyoké zöld, fekete zsinór-



142

ral, s az idősek fekete lájbit viseltek fekete zsinórral. A lájbikat bársonnyal 
szegték körbe, tömötten televarrva tulipánosan fekete bébizsinórral, levelekkel. 
Pendelyük alul szűkebb méretű volt, felette csipkés alsószoknyával. Ezen a 
szoknya gyapot háziszőttes, Mmes mintájú volt, a leányoké pirosban fekete, az 
asszonyoké zöld alapon fekete mintával, az idősek, azaz 40-50 évesek már tiszta 
feketét viseltek. Színben találtatni kellett a lájbit a szoknyával. Az utóbbi 10 
évben a lakodalmakra a koszorúslányok székely ruhába öltöznek, ez örvendetes 
visszatérés az eredeti viselethez.

Patentharisnyát, hosszú, fűzős száras cipőt, spanglis cipőt és szandált hord
tak. Csizmát a nagyszülők még nem viseltek, de 1965-től a leányaik már rende
lésre csináltattak, közepesen magas sarokkal, puha szárral, cipzárral. Hárász- 
kendőt a fiatalok 1950-ig, az idősek 1960-ig is viseltek télen. A plüsskabátot, 
amely patkánybőrhöz hasonlított, bár nem volt az, a vőlegény vette jegyaján
dékul. Díszítetlen volt, csípőig ért, s a módosabbak paplanvarrással, selyemmel 
bélelték. Téli nagykabátot az 1950-es évektől gyapjúból szőttek magában koc
kás, csíkos mintával, kicsit ványoltatva, hogy ne legyen durva. Ezt váltotta fel 
1957-58-ban a készen vett nagykabát, de bolti szövetből is készíttették a helyi 
varrónőkkel. Híres varrónők a faluban Lénárt Vilma, Lénárt Erzsébet, Lo- 
soncziné Tőkés Berta. A legjobb szabók Kovács Béni, a már elhunyt testvére, és 
Kovács Anna, aki horgolótűvel készített zsinórdíszt az ujjasokra.

A nyárádszentimrei néprajzi múzeum Kelemen Margit nyugdíjas magyarta
nárnő udvarán van, saját gyűjtéséből, saját épületének 7 x 7  méteres tetőteré
ben tematikusan elrendezve, s bárki által meglátogatható. Csoportosan is meg
tekinthetik, előre bejelentkezve, hogy a háziasszony otthon legyen. Munkája 
minden elismerést megérdemel.

A rigmányi népviselet

Nyárádszeredánál egyesül a Kis-Nyárád és a Nagy-Nyárád, s ezután csak 
Nyárád néven szerepel, közben felveszi a kisebb patakok vizeit, majd a Marosba 
ömlik Vidrátszegnél. A Nyárád völgyébe mindkét oldalról falvak által sűrűn be
épített mellékvölgyek nyílnak. „A Nyárád-völgyben Marosszéknek 68, és Kü- 
küllő vármegyének 6 faluja van elhelyezve” — írja Orbán Balázs A Székelyföld 
leírása 4. című kötetében.3 A Nyárádmente és Küküllőmente falvai ma Maros 
megyéhez tartoznak.

Rigmány Marosszék határvonalára eső falu, a Kis-Küküllő és a Nyárád köze 
találkozásánál. Nyárádszeredától délkeleti irányban az első falu, de a község 
központja, Havad már Küküllőmenti település.

A rigmányi férfiviselet hasonló a már említett nyárádmenti falvakéhoz. A fi
úk zöld kalapjuk mellé árvalányhajat tűztek, s vasárnap feltették a leányoktól 
kapott, készen vett selyem-bársony művirág bokrétát. Házasember fekete kala
pot hordott. Az ing itt is alig visszatűrt, kis gallérú, bő ujjú, hasított, s a hasíték 
mellett 3-3 sima hajtás volt levarrva, a keresztpánt alatt ráncolva, a mandzset
ta háromujjnyi széles, s három gombbal csukódott. A legények kockás mintájú 
piros lájbit viseltek háziszőttes anyagból — kék vagy fekete gyapottal kockázva, 
zöld vagy fekete zsinórdíszítéssel, „karikás” mintával a mellén, az alján, a gom



143

bolásnál, a nyakán, s körben a karöltójén. A házasok már nem vettek fel piros 
lájbit, s az 1950-es évektól csak fekete, zsinórdíszítés nélküli lájbit viselt min
denki. 1950-ben már csak három harisnyás öregember volt a faluban, s fekete 
lájbit hordtak a harisnyához. A fekete lájbi divatja 1960-ig tartott, pantallóhoz 
nem vették fel. A harisnyát fekete, vékony zsinórral zsinórozták. Priccses- 
nadrágot, lájbit, posztóujjast Veress Gyula szabómester készített a faluban, aki 
két éve halt meg. Az ujjasokat is az asszonyok szőtték sima vagy fenyóágas min
tával, s a posztót Kibéden dürückölték. Bundakabát egyáltalán nem volt, de 
bundalájbit a módosabbak viseltek, ez hímezetlen volt, s nem a faluban készült, 
itt szűcs nem működött. Bocskort 1948-49-ben mindenki saját magának készí
tett gumiból, ritkábban borból, az anyaghiány miatt. Ezt követte a készen vett 
bakancs viselete munkához. Csizmát már a XX. sz. elején hordtak a férfiak, 
1922-ben csak a legények csináltatták rendelésre a méregdrága, kemény szárú 
bokszcsizmát. Nyári szandát 1950-tól mindenki hordott, férfi, no egyaránt. Fa
talpra juhbór pántokat szegeztek, s munkához vették fel.

Esküvői kép 1940-ből, népviseletben

A Nyárádszereda mellett fekvó Rigmány falu nói ruhaviseletére is 1920-tól 
sikerült adatokat gyűjteni. A lányok egy, majd késeibb két ágba fonták a hajukat 
(volt, aki körfésűt is viselt) , s masniba kötötték a szalag végét. Az asszonyok 
kontya mindig fejkendóvel volt letakarva. Minden nó korához illó — világos- 
sötétebb — fekete fejkendót hordott, az idósek ma is fejkendóvel járnak. Ingük 
tászlis, a lerakott fodros gallér olyan széles volt, hogy kitűzve a vállukig ért. Hí
res varrónó volt a faluban Veress Ignácné, aki minden ruhadarabot elkészített a 
nóknek. 1945 után kisebb lett a gallér, s kezdtek karöltós inget is varratni. A 
kézeló háromgombos. A XX. század elején a hasított ing két oldalán három
három díszvarrás, hajtás volt, gombokkal csukódott, s bó volt az ujja. A rékli 
anyaga fehér elegyes vászon vagy tarka bolti anyag, a gallér szélén kék zsinór
ral, s a kézelót is kék zsinór díszítette. A régiek hosszú inget viseltek, térdig 
érót, s erre vették fel a szoknyát, vasárnap pedig a bó, csipkés alsószoknyára. A
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lájbit együtt szőtték a szoknya anyagával, simán vagy kockás és pepita mintá
val is. Az alját bársonyszegély díszítette. Ezen felül cakkosan zsinór volt varrva. 
A szoknyát a régiek csak zsinórral korcba húzva hordták, s hosszú volt, előbb bo
káig, az 1940-es évektől lábszárközépig ért. A szoknya nagyon bő volt, alján fodor - 
szerűen, bársonyszalaggal harang alakúra megtoldva. 1940 után még hétköznap 
kender-, csepűszoknyát viseltek, piros, kék színűre festve a fiataloknak, sötéteb- 
bet és feketét az idősek számára. 1948 után az üzletből vettek méterárut, s abból 
varrattak szoknyát. 1953-54-től feliratkoztak a nó'k méterárura, s úgy vették meg 
az anyagot a boltból, s Szentannán, Gegesen is varratták. A melleskötényt hét
köznap reggeltől estig viselték, ez kender-, majd kartonanyagból készült. Az ün
neplő kötény fehér lerakott selyem, fekete klott, csipkével körbeszegve. Varrottas 
kötényt nem készítettek, csak 1935-tól. Az 1920-as évektől száras cipó! hordtak, 
később „lágyszárú” csizmát is varrattak ünneplőnek, kétujjnyi piros csíkkal a szá
rán legfelül. A cipő! is rendelésre csináltatták, csak 1960-tól vették készen. Ezt 
nyáron a spanglis cipő, később a szandál váltotta fel. Kabát nem volt, az idősek 
„nagykeszkenyőt”, pléd nagyságú hárászkendőt viseltek télen. Szeredába, Kibédre 
vitték a gyapjút fésültetni, megfestették, megfonták, szőttek belőle, s lájbit kötöt
tek a férfiaknak az ujjas alá, szettert és lájbit a nőknek.

A márkodi népviselet

Visszatérve a Kis-Nyárád völgyébe, Mikházától délre találjuk Márkodot, ahol 
a helyi székely népviseletet alkalmi ruhaként ma is használják. Falutalálkozó
kon és a koszorúsleányok lakodalmakon az ősi helyi viseletben, a szőttes hímes 
rokolyában, a férfiak harisnyában jelennek meg. A viseletből csak a jellegzete
sen márkodi elemeket szeretném kiemelni adatközlőim segítségével.

A fiúk bokrétájukat a szeretőjüktől sorozáskor kapták ajándékba. Az ing a 
többi nyárádmentihez teljesen hasonló. A háziszőttes férfilájbi itt csak fekete 
színű volt, zsinór nélkül, gombokkal.

Márkodi családi kép az 1920-as évekből
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A fehér posztóharisnyát Mikházán dürückölték a vízimalomban, fekete zsinór 
díszítette a zsebek alatt, tulipános, nyolcas alakú, de nem dús mintával. 1940 
után sem jött divatba a színes lájbi, sem a színes zsinórozás.

A priccsesnadrág is háziszőttes anyagból készült. Minden posztóholmit Ko
csis János szabómester varrt meg és zsinórozott. Az ujjas itt is háziszőttes, fe
nyőágas mintával, amit a dürückölés elsimított. Szűcs itt nem volt, Kibéden, 
Nyárádszeredában csináltattak bundalájbit, s télen a férfiak az ujjas alá vették 
fel.

Szokmányt a fuvarosok viseltek szürke posztóból, ez szinte bokáig ért. Bocs- 
kort 1947-48-ban Selyéből vettek, ott készítették gumiból. Viselőnek bakancs 
jött használatba utána, csizmát ünneplőnek vettek Marosvásárhelyről vagy 
Nyárádszeredából, szép fekete bokszcsizmát.

A leányok leeresztett hajfonattal, vagy koszorúba kötött, pántlikás hajjal jár
tak, körfésűt a szeretőjüktől kaptak. Kontyoláskor fekete főkötőt tettek az új 
asszony fejére, ezt kék és fekete szalagok díszítették, s a hátukon derékig leló
gott. Nagyobb ünnepeken is feltették a főkötőt, s ha meghalt valaki, a fejére tet
ték, úgy temették el, ha öreg is volt, magával vitte a sírba. A női ing a nagy
anyák (1920-as évek) idején két részből állt, felül derékig ért, s derekuktól jött le 
a „mismásból” szőtt ráncos pendely, a módosabbaknak gyolcsból. A hasított in
get 2-3 levarrott hajtás díszítette a hasíték mellett, s a kézelő csak egy vissza
tűrt pánt volt. Leányaik már gyolcsinget és pendelyt viseltek, s az ing díszhaj
tásai mellé csipkét is varrtak, a pendely alá a táncba szűk alsószoknyát vettek 
fel. Blúzt is viseltek, koruk és módjuk szerint bársonyból, szövetből, szaténból 
varratva. Gallérja lelapult a nyak körül, csipkeszegéllyel, s a kézelőre is csipke 
került. A szoknya halszemes, apró mintás háziszőttes, piros, sárga, zöld a fiata
loknak, vagy fenyőágas, feketével beleszőve. A nagyanyáké még bokáig ért, az 
édesanyáké az 1940-45-ös években szárközépig.

Márkodi női lájbi háta



146

Bársonylájbit hordtak, pirosat, kéket, amelyet fekete, fehér bébizsinórral, 
nyolcas mintával, ágmintával díszített a varrónő. Bélése volt, nem szegték kör
be, hanem körbezsinórozták. A viselő kötény házigyapjú volt, ráncolás nélkül, 
piros-zöld csíkkal, szürkén hagyva. Az ünneplő kötény szaténselyem, lerakva, 
többnyire fekete, csak a leányok hordtak világos anyagból lerakott kötényt há
rom hajtással az alján, csipkével körbeszegve. Nem hímezték a kötényt. 1925
30 körül már egybeszabott ruhát viseltek a nó'k, s ünneplőnek kötényt nem kö
töttek hozzá. Emellett divatban maradt a szoknya-lájbi viselet is. Száras cipőt 
hordtak patentharisnyával, a szanda újabb kori divat, régen spanglis cipőt húz
tak nyáron. Télen a nagykendő a szoknya aljáig ért, de viseltek háziszőttes ka
bátot is szürkén hagyva vagy kékre festve. Bőrlájbit nőik nem hordtak, a nagy
kabát varratása az 1950-es évektől kezdődött, Mikházán rendelték meg Salat 
Dénesnél. Fejkendőt készen vettek, az évszaknak, koruknak s módjuknak meg
felelő anyagból és színben. Szüreti bálokra felveszik a „műmagyar” ruhát, a pi
ros pártát, piros selyemlájbit, buggyos ujjú inget, zöld kötényt fehér szoknyával 
— ez még az 1940-es évek maradványa, de nem székely népviselet, tehát az ér
téke nem ér fel a székely ruháéval.

A nyárádselyei népviselet

Nyárádselye a Bekecs-tető alatt fekvő nagyobb település, Kendő és Magyarós 
közelében. Nem könnyű itt adatközlőikre bukkanni, a tárgyi emlék ennél is rit
kább. Van egy élő része is a népviseletnek: a lakodalmak vőfélyei és koszorúsle
ányai felveszik még a székely ruhát, bár a lakodalmas nép közül már senki 
sincs hagyományosan öltözve. Állandó tánccsoportjuk nincsen, de alkalmi tánc
meghívásokra, ha pl. Zalaegerszegen látják vendégül a falu küldötteit, 5-6 pár, 
újabban 2-3 még a faluja viseletében mutatja be a székely páros táncokat.

Fiatal pár az 1920-as évekből
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A fiúk itt is zöld kalapot hordtak, s vasárnaponként muskátlivirág csokrot 
tettek rá, sorozáskor pedig a szeredai vásárból készen vett gyöngyös-tükrös bok
rétát tűzött a kalapjukra a szeretőjük vagy az édesanyjuk. A bokrétát egy éven 
át, a bevonulásukig ünnepi alkalmakkor viselték. A már bemutatott mellévar
rott ujjú, kisgalléros hasított ing díszszegései mellé itt csipkét is varrtak a fiata
loknak, hogy díszítettebb legyen, sőt, az azsúrozás is szokás volt a gyolcsing 
mellrészén. A lájbi a fiataloknak piros, a házasoknak, időseknek fekete házi
szőttesből készült. A piros lájbit fekete zsinór díszítette, ezt az anya szőtte a fiá
nak, s szakemberrel varratta, zsinóroztatta. A harisnyaposztót Parajdon, Ki- 
béden, De-ményházán dürückölték, s a fenyőágas vagy ponyvamintás gyapjú
szőttes „meglomosodott” tőle. A harisnyát fekete posztószegély díszítette, zsi
nórminta nem volt rajta. Harisnya most is van több háznál is a faluban. Az ’50- 
es évektől a fiatalok priccsesnadrággal váltották fel a harisnyát. A háziasszony 
szőtte az ujjast is, melyet vastag zsinórból vitézkötéssel díszítettek a mellré
szen. Télen csak rendes posztólájbit vettek fel alája, bundalájbit nem viseltek, 
nem öltöztek úgy fel, mint a mai „fázós” fiatalabbak — mondják. Kozsókot, hosz- 
szú, földig érő, báránybőr bundát hordtak, s hozzá báránybőr sapkát varrattak 
Kacsó Gy. Sámuellel, vagy Szeredában készíttették.

Selyei leányok 1930-bol

Selyében is kemény szárú bokszcsizma volt a téli ünneplő lábbeli, viselőnek 
bakancsot készen vettek, bocskort gumiból varrt Kusztos Sándor, s ebbe posztó
kapcát tekertek a lábukra.

Mint említettem, ma lakodalmakra veszik elő a vőfélyek a régi ruhákat, de 
ha az illetőnek nincs fehér harisnyája, még az öltöny pantallónadrágjához is fel
veszi a piros lájbit fehér inggel, s a kabátot nem használják.

A női ruha sajátos, valamennyiben különbözik a többi nyárádmentitől. Kontyo- 
láskor fekete főkötőt tettek az új asszony fejére, melyet fekete csipke és 2-3 tászli 
(lerakott fodor) díszített, s hátul a fekete pántlika csupán arasznyira csüngött le.
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Adatközlőim még emlékeznek rá, de ma már nem található egyetlen fakötő sem 
a faluban, pedig ünnepi alkalmakkor ezt viselték hajdan, s rá nem kötöttek soha 
fejkendőt. Itt is megvásárolt anyagra hímezték a fejkendők apró szegélymintá
ját és a selyemrózsákat, elszórtan, koruknak megfelelő színben. A leányok 2-3 
soros piros (ritkábban kék) „gyökérgyöngyöt”, hosszúkás szemű üveggyöngyöt 
kötöttek a nyakukba. A régebbi gallér hegyes végű, a későbbi vállig érő volt, a 
hasított ingen, a mellrészen két sor csipkével a szegődísz mellett. Később blúz
ban jártak, mintás anyagból varratták. Az ing ujját gumiba húzták, s csipkével 
szegélyezték. A nyári, rövid ujjú ing ujja szélén is csipkedíszítés volt. A lájbit 
házilag szőtték a szoknya anyagával együtt. A hajdani szövőasszonyok Kusztos 
Béniné Gábor Lídia, Kacsó D. Józsefné Kusztos Juliánna voltak. Később a mó
dosabbak bársonylájbit varrattak s kizsinóroztatták, a kéket fehérrel, barnát is 
fehérrel, a pirosat feketével. Némelyik leánynak gyöngyös lájbija is volt, hosz- 
szúkás szemű, átlátszó üveggyöngyökkel díszítve. Az idősek csak fekete lájbit 
hordtak. A szoknya is a múlt század elejétől háziszőttes, zabszemes vagy más
fajta apró mintával (ebből készült a lájbi is) , s „bőaljasra” szabták, középen ha
rang alakú toldással, kiszélesítve — ezt nem díszítették. Leányoknak piros, asz- 
szonyoknak barna, kék, zöld, öregeknek fekete elegyes vásznat szőttek. Ez alá 
vették fel a bő aljú, házi csipkével szegett szőttes alsószoknyát elegyes vászon
ból. Később, a szoknya rövidülésével megjelent a szűk alsószoknya is a bő alatt, 
mismás vagy gyolcsanyagból.

Bekecsalji harang alakú s z oknya

Ez a falu a „kerek kötényéről” is nevezetes. A kerek kötény szabása sajátos, 
valójában a téglalap alakú, lerakott, fodros szélű kötény két alsó csücskét vág
ták le, s legömbölyítették, lekerekítették. Anyaga gyolcs vagy színes selyem, a 
fiataloknak rózsaszín vagy apró virágmintás bolti anyag, az időseknek fekete, 
alján 2-3 hajtás, két sor csipke, s ez ismétlődik lefelé. A lábbeli hosszú szárú ci
pő, csizma, spanglis cipő. A ma is elővett székely ruha — amelyet esküvőn, kül
földön, a tánccsoportban felvesznek, de otthon soha — piros szoknya, fehér ing,
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piros lájbi fekete zsinórozással, melynek anyaga bolti, úgynevezett „selyemvá
szon”, nem szőttes, s a lájbi és szoknya anyaga azonos. Ez a ruha körülbelül 20 
éve használatos az említett alkalmakra, s körülbelül 20 ilyen öltözet van ma a 
faluban. A téli viselethez tartozott a puha, háziszőttes anyagból készült, derékig 
érő, galléros, gombos, zsebes, díszítetlen kabátka is a nők számára.

A demeterfalvi népviselet

Demeterfalva Nyárádszereda közelében, nyugati irányban, a Nyárád mellett 
fekvő falu, a hajdani Süketfalva és Demeterfalva egyesüléséből keletkezett.

A férfiviselet itt is a fiataloknál a zöld kalap volt árvalányhajjal, de bokrétát 
is kaptak a szeretőjüktől a legények húsvétkor és sorozáskor, amit Szeredából 
vettek, készen. Az idősek csak fekete kalapot hordtak, télen báránybőr sapkát, 
melyet Szeredából vettek, s oldalt feltűrve viseltek. Az ing a többi nyárádmenti 
férfiinggel teljesen megegyezik: hasított, kis gallérú, mellévarrott, bő ujjú, két- 
gombos kézelővel. A lájbi fekete színű, zsinórral díszítve. A háziszőttes haris
nyát bársonyszegély díszítette a zsebeknél, s csak a két szélén volt fekete zsinór. 
A priccsesnadrág az ’50-’60-as években jelent meg. Az ujjas is háziposztó, a he
lyi szabó, Adorjáni Sándor varrta a posztóholmikat, aki 20 éve halt meg. Szürke 
volt az ujjas, fekete vitézkötéssel zsinórozva elöl. A posztót a szeredai malomban 
dürückölték, a gyapjút is ott fésülték. A bundalájbit Szeredából vették, csak fér
fiak viselték. Bocskor, bakancs, csizma volt itt is a lábbeli, életkortól és anyagi 
lehetőségtől függően.

Csipkes z egélyes kötény udvarhelyi mintával

A nők háromsoros, növekvő nagyságú szemekből fűzött, piros, kerek szemű 
gyöngyöt viseltek. Fejkendőjüket az asszonyok a szeredai hímzőműhelyben var
ratták meg. Kontyoláskor főkötőt kötöttek, s ünnepnapon a régiek fekete, sötét
barna vagy mogyorószínű selyemanyagból készült, háromujjnyi rojttal szegett 
kendőt viseltek. A női ing nyakán keskeny, ujjnyi széles, csipkével szegett 
fodorgallér volt, később a gallér kiszélesedett. A hasított inget a csuklón ráncol
ták, csipkeszegéllyel. Az ing hasítéka mellett kétfelől 3-4 sor ujjnyi vastagságú
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lerakás volt a díszítés, csipke nélkül. A tarka vagy fehér selyemblúz gallérja he
gyes, mellig lecsüngött, elöl gombolódott. A lájbi háziszőttes, hímes mintájú, 
keskeny piros-fekete csíkokkal, kockákkal, pettyekkel. Alul bársony szegélyezte, 
kapcsos volt, bőven díszítve fekete zsinórozással, de kacskaringókkal, nem vi
rágmintákkal. A minta a lájbi hátát is díszítette alulról felfelé, középen. A szélét 
farkasfogszerű fekete anyag szegte be. Az 1930-as években divatos bársonylájbi 
fekete volt, keskeny zöld-fekete szalaggal (pántszélesen) egyenesen díszítve. Al
sószoknyájuk fodros, csipkés. A szoknya háziszottes, a lájbival egyező mintájú, 
alján bársonnyal szegve, derékban pántra ráncolva, és a bársonyszegélyen felül 
zsinórindák voltak, mint a lájbin. A kötény fehér gyolcs, lerakva, levasalva, csip
keszegéllyel. A módosabbaké fehér selyemből készült. Az 1940-es évektől a kö
tényt pirossal hímezték, feketével körbevarrva (udvarhelyi mintával) , két sar
kán volt a minta, középen a lány monogramja. A száras cipőt, spanglis cipó! ké
sőbb emelt sarkú csizma váltotta fel. Az anyák karhosszig érő hosszúságú posz
tó télikabátot szőttek, és hárászkendőt is viseltek 1960-ig a nő'k.

A nyáráds z entlás z lói népviselet

Nyárádszentlászlót Orbán Balázs „a Nyárád mentinek legszebben, legfestő- 
ibben fekvő falujáénak nevezi A Székelyföld leírása X. kötetében.4 Kilencven
éves adatközlőiket is találtam itt, akik a XX. század elejének viseletéről, majd a 
60 évesek a saját koruk kissé megváltozott ruháiról számoltak be. Itt is zöld ka
lapot hordtak a legények, melybe a szeretőjük nagy ünnepeken egy szál szegfűt 
tűzött. Vasárnaponként árvalányhaj volt a kalapjukban, s a húsvéti s a katonai 
besorozáskor a leánytól kapott bokrétát a mellükre tűzték, nem a kalapjukra. A 
házasok csak fekete kalapot, s télen mindenki feltűrt szélű, fekete báránybőr 
kucsmát viselt. A második korosztály, a 40-es évektől semmilyen bokrétát nem 
hordott.

A régiek inge kenderszőttes, elegyes, hasított szabású, ejtett vállú, bő ujjú 
volt, s a gombolás két oldalán 1-2 soros letűzés díszítette. A gallér csak egy kis- 
ujjnyi visszatűrés az állópántból. Fiaik már végiggombolós, szabott gallérú 
gyolcsingben jártak. Viseltek a fiatalok itt is piros színű lájbit, mindkét korosz
tályban, de bolti anyagból varrták 1940 után, s fekete vagy fehér kacskaringós 
mintával rávarrt zsinórral díszítették, nem virágmintával. A házasok fekete 
lájbija rendelésre készült, s lehetett zsinórozott vagy anélküli. Bundalájbit is 
hordtak, Szeredából vették vagy Szentgericéről, a vásárból, ez díszítetlen volt. A 
legrégibb nadrág itt is a harisnya, háziszőttes posztóból, a viselő szürke, az ün
neplő fehér, fekete szegéllyel és szerény fekete zsinórozással. Ezt a prics- 
csesnadrág váltotta fel, azaz egymás mellett élt a két ruhafajta. Ezt is a házi
asszony szőtte, s a helyi szabó varrta meg. Az ujjas is szürke, házilag szőtt cond- 
raposztó volt, az ünneplőt báránybőr gallérral viselték télen, s elöl vitézkötés dí
szítette, vastag zsinórból fonva. A fricskát, a rövid posztó- vagy szövetkabátot 
hétköznapi munkához vették fel, flanellel bélelték, s gyakran az ujjait a házi
asszony kötötte gyapjúból, de viseltek az ujjas alatt fehér, bebújós, kötött 
gyapjúlájbit is. Az 1960-as évektől általános viselet lett a pantallónadrág. Bocs- 
kort a majorok s a szegényebbek hordtak, munkára általában készen vagy ren
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delésre csináltatott bakancsot húztak. Az ünneplő az öregeknél az „ezerráncú” 
csizma volt, ezt a csizmafajtát Demeterfalván is emlegették. Ha ezer ránc nincs 
is, de ráncok vannak rajta a kemény csizmaszár és a csizma feje között tenyér
nyi szélesen, de emellett viseltek ránc nélküli kemény szárú csizmát is. Drága 
holmi volt a csizma, egy tehén árába került, rendelésre készíttetve, s főleg Vá
sárhelyen csináltattak a módosabbak szép bokszcsizmákat, ráncos csizmákat. 
Híres szabó volt a faluban Simon Mihály, aki férfi és női holmikat egyaránt 
megvarrt és zsinórozott.

Szentiás z lói nagyleány ünneplőben az 1940-es évekből
(Kelemen Vera gyűjtése)

A nyárádszentlászlói női viselet összegyűjtése szinte lehetetlennek látszott, 
pedig kilenc adatközlőt kérdeztem ki róla. Az bizonyosodott be, hogy a 
szentlászlói nők jóval korábban elhagyták ősi viseletűket, mint a helybeli férfi
ak, vagy mint a többi, eddig bemutatott nyárádmenti falvakban lakók. Az idős 
korosztály tagjai, a mai 90 évesek állítása szerint éppúgy szőttek, mint a szom
szédos falvakban, s a ruhájuk is hasonló volt. Kontyoláskor a XX. század elején 
még fekete főkötőt tettek az új asszony fejére, de 1942-től már fehér, krémszínű 
selyemkendőt, amit a vőlegény ajándékozott új asszonyának. A legrégebbi ing 
itt is hasított, ráncolt szabású, nyakán pántba varrva, bő, húzott ujjal, gombolós 
kézelővel, mellrészén csipkével az ünneplőn. A blúz is kenderből készült viselő
nek, vagy fehér, esetleg tarka anyagból kimenőnek, karcsúsítva, végiggomboló- 
san, tenyérnyire a szoknyára borulva kívül. A régi lájbi és szoknya anyaga egy
forma mintájú háziszőttes volt, a lányoké piros, a fiatalasszonyoké kék, zöld, az 
időseké sötét, majd fekete. 1946-tól a fiatalok már nem ezt viselték. Az idősek 
bő, ráncos szoknyáját macskanyomos, barackmagos, kockás mintával szőtték, az 
apró, elszórt mintát fekete vagy barna gyapottal szőtték bele. A lájbit beszegték 
körben, de a módosabbak fekete bársonylájbit varrattak ünneplőnek, s zsinóroz- 
tatták. Minden szőttes holmit a nőknek is néhai Simon Mihály szabómester ké-
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szított, aki két segéddel és két inassal dolgozott. A második generáció, a mostani 
60 év körüliek háromsoros gyöngyöt viseltek, növekvő nagyságban felfűzve, a 
lányok pirosat, az idősek feketét. Ing már nem volt, helyette fehér, gombolós 
blúzt hordtak, gyolcsból ünneplőnek, hegyes gallérján csipkével körbeszegve, s a 
mandzsettát is csipke szegélyezte. Vállból indult ki 3-3 hajtás a blúzon, s ez a 
szegély tenyérnyire a szoknyára borulva a blúz aljáig leért.

1956-ban kés z ült „e zerráncú” c s í z  ma

A lájbi már piros vagy fekete bársony, többnyire egyenesen felvarrt fekete 
zsinórral, keményebb, üzleti vászonból készült, s varrónő varrta és zsinórozta — 
ezt Szöllősi Anna ma is rendelésre elkészíti. Ennek volt a nyaka levarratlanul, 
álló — fodros —, amivel még nem találkoztam a Nyárádmentén, de szereplések
re, táncruhának tervezték, nem a hagyományt követték. Ehhez keményebb bolti 
vászonból varrattak csakis piros színű szoknyát egyenesen rávarrott három sor 
fekete zsinórral. Az idősek lerakott selyem vagy gyolcsköténye helyett udvarhe
lyi mintás, piros-feketével alul kihímzett mintás kötényt viseltek. Ezt szereplé
sekre a nagyon aktív, sok-sok emlékezetes műsort betanított, ma is élő Gyarma- 
thy Jánosné Máthé Piroska tanítónő szorgalmas, odaadó kultúrmunkája idején 
hordták. A népi ruhából való kivetkőzés már nagyjából az 1940-es években meg
történt, s ezt a „táncruha”, a csak szereplésekre szánt női öltözet váltotta fel. A 
csizma kemény szárú, a száras cipő, félcipő megmaradt. Bundalájbit és „derék
kabátot” viseltek télen.

A backamadarasí népviselet

Backamadaras a Közép-Nyárád vidékének nagyobb, jelentősebb települése. A 
férfiviseletnek itt is a régebbi és az újabb korszakát vizsgáltam, azaz az 1906
17-ben születettek és az 1930-as években született fiúk ruhadarabjait. Hasonló
ságot, de különbséget is találtam a többi nyárádmenti falvakéhoz viszonyítva. 
Itt a fiatalok szürke kalapot viseltek, melybe ünnepnapon muskátlilevélbe tett 
muskátlivirág bokrétát tűztek, s a készen vett művirágbokrétát csak a sorozás
kor kapták a szeretőjüktől — ezt a fényképeken mellényükre tűzve is láthattam.
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Az idősek fekete kalapjába nem szúrtak bokrétát. Egy idő után divatba jött az 
ún. „segesvári kalap” . Az ing hasítéka mellett nem volt levarrás, még az ünneplőn 
sem, s gallérja szabott, felső részén keskeny, a kihajtott rész a mostaninál széle
sebbre méretezett volt. A kézelőn „lapos ráncok”, becsíptetett ráncszerűségek vol
tak, s a széles mandzsetta két gombbal zárult. Lájbit, harisnyát, priccsesnadrá- 
got, ujjast a néhai Szántó Dénes készített a faluban. A régi, fekete lájbi nem volt 
zsinóros, de aranyszínű, azaz sárga fogantyús gombok voltak rajta, főleg a később 
divatba jött piros lájbin. A piros lájbit a „magyar világ” hozta be 1940-ben, ezt fe
hér bébizsinór díszítette a gombolásnál vitézkötésszerűen, s a hátán is alulról a 
váll felé, de nem virágmintával, csak három, levélhez hasonló kacskaringóval. Ké
szült bársonyból is, vászonból is, de négyévi viselés után levetették, elrejtették, 
más világ jött be. A harisnyát az 1906-ban születettek még háziposztóból szőve té- 
len-nyáron viselték, s fekete szegély volt az ellenzőjén, ha zsinór volt is rajta, csak 
nagyon szerény, kacskaringós mintával szerepelt. Szőttek 1917-ben „porcelánnad
rágot” is, finom fehéres gyapotból, ez harisnyaszerű volt, de kissé bővebb szabású. 
A gyapjúholmit Szeredában fésülték és Köszvényesen dürückölték, ponyvamintás 
volt a szövése. A priccsesnadrág 1940-től lett általános viselet, ez is háziposztóból 
készült. Az ujjast is ebből varratták, s a harisnyához vették fel, színe fekete, s ez 
is fenyőágas, ponyvamintás szövéssel készült, és 1940-ben vitézkötéses díszítést 
kapott. Csíkos anyagból is varrták, „felesre üttették”, vékonyabbra, s apró kockás 
mintával is szőtték. Az ujjast a háború után is viselték, de közben bejött a 
„kovásznai posztóból” készült ujjasok divatja (a kovásznaiak idehozták szőt
teseiket árulni, puhább gyapjúból) . Bundát nem, de szokmányt viseltek a módo
sabbak, fekete házigyapjúból, bokáig érőt. A háború után a cigányok készítettek 
és árultak juhbőr bocskort, s a szegényebbek jó pár évig ebben jártak. Már a II. vi
lágháború előttől hordtak fatalpú cipőt, bőr felsőrésszel, ügyes kezű legények ké
szítették. A talpa két fatalpból állott, hogy hajoljon, lépni lehessen benne, s a fa
talpakat bőrrel toldották össze. Ezt a készen vásárolt bakancs váltotta fel. Csiz
mát már a régiek a század elejétől is viseltek, drága holmi volt, a vőlegény már 
ezt vette fel, de ha tehette, még legénykorában ünneplőnek megcsináltatta. Kevés 
ránc volt rajta, kemény szárú, boksz bőrből készült.

Backamadarasiak régi viseletben
(Kelemen Vera gyűjtése)
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Működik három gyermektánccsoport Backamadarason is, a marosvásárhelyi 
Maros Művészegyüttes oktatói járnak ki tanítani őket, s a régi piros lájbikat 
vették elő mintának egyesek, de sajnos nem követték a hajdani fiúviseletet, az 
eredeti ruhákat, a táncruhák varratásánál.

A backamadarasi egyház i férfikórus népviseletben 1941-ben
(Koncné Szabó Gabriella gyűjtése)

A backamadarasi női viselet a nyárádszentlászlóihoz hasonló módon alakult. 
A férfiak itt is tovább megőrizték a hagyományos székely ruhadarabokat, míg a 
nők esetében az általam tanulmányozott időszakban csak az 1940-es évekig be
szélhetünk hagyományos népviseletről. így a backamadarasi ősi viseletet a mai 
70 évesek anyjáról, a XX. század elején élőkről készült visszaemlékezések és ré
gi fényképek alapján lehet rekonstruálni. Az ing mindig magasan csukódott, de 
nem hasított, hanem bebújós, négyszögű nyakkivágással, amin sehol gomb nem 
volt, de gallér sem, hanem kívülről szegték be. A viselő kenderszőttest is, az ün
neplő házigyapotszőttest, majd a gyolcsot is tűvel levarrott ráncok vették körbe, 
hogy az ing bőségét megadják. Mellévarrott ujjú volt, 2-3 ujjnyi széles man
dzsettával, gombolósan. Varrtak nyárára háromnegyedes bő ujjú inget is, amit 
lerakások díszítettek vállból. A főkötőre már alig emlékeznek, de kontyoláskor 
még szerepelt a XX. század elején. Fekete csipkealapon textilvirágok díszítették, 
a szeredai vásárból szerezték be. Ezt hamar felváltotta a vőlegény ajándékaként 
vett krémszínű selyemkendő, apró elszórt mintával és szegélydísszel. A régi 
lájbi télire fekete háziposztóból készült, a szoknya anyagával együtt, de bár- 
sonylájbit vettek a módosabbak, s zsinóroztatták. Mezei és házimunkára fehér 
színű, díszítetlen, gombolós, kenderből szőtt lájbit és szoknyát készítettek, két- 
nyüstösen szőve. A viselő szoknya kenderrel volt leverve, s kékre festették, hogy 
ne piszkolódjon, derékban korcba húzták. Szőttek gyapot felvetővel, kender le
verővel (sötétkékre festve) olyan szoknyát, hogy „megállt a lábán”, olyan ke
mény lett az anyaga, s szép a tartása. A blúzt rávették az ingre. Az ünneplő 
blúznak szív alakú kivágása volt, delinszőrből készült, bebújós szabással, gallér
ja vállig ért, „cakkenyezve”, cifrán. Vállain három kicsi szegő volt 10-15 cm mély
re varrva, hogy a mellbőséget biztosítsa. Sonkaujjal szabták, a kézfőn kinyúló 
szöglettel. Ujja elkeskenyedő, karhoz tapadó volt, szőrdelin ez is, de csak fehér, 
esetleg orgonalila vagy drapp színű. Erre nem vettek fel lájbit, ez már 1940-ben
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készült. Ekkor a kartonszoknya és blúz köténnyel már nem számított ünneplő
nek, hanem szőrszoknyát és ugyanolyan anyagú blúzt viseltek ünnepekkor. Aki 
1904-ben született, az még hordott kötényt vásárolt, bolti anyagból, levasalatlan 
rakásokkal, melyen sem csipke, sem szalag nem volt, esetleg két-három hajtás 
az alján. A II. világháború után ez a hosszú szoknya s az egész viselet még- 
inkább polgáriasult. Az ing szabott, karöltős, de bebújós, szív alakú kivágással. 
A szoknya megrövidült, térden alul ért. A viselő háziszőttes lett, felvetője fehér 
gyapot, pirosra festett kenderfonallal verték le, s egybeszabták a felső résszel, 
végig gombolósra, amihez csak munkára kötöttek kötényt. Az ünneplő is egybe
szabott polgári ruha lett, a házi gyapotot vagy a fehér selyemvászon konfir
málóruhát később Ritznél festették meg Marosvásárhelyen zöldre, kékre. Álta
lános volt a fekete patentharisnya viselete a régieknél, a bokáig érő szoknyát 
magas szárú fűzős cipővel vagy fűzős félcipővel hordták. Csizmája kevés nőnek 
volt, a módosak csináltattak felső részén piros csíkos, puha szárú női csizmát, 
télen bakancsot. A hideg telet a nagyanyák idejében a nagykeszkenyő viselése 
és a háromnegyedes szabású, kockás mintájú posztókabát tette elviselhetőbbé. 
1940-ben a zsinóros, vitézkötéses, pártás műmagyar ruha jött rövid időre divat
ba, majd a „székely ruhának” nevezett, alkalmi szereplésekre készült táncruha, 
amely nem épült a régi helyi hagyományokra.

1940-50 között már csak néhány öregasszony járt népviseletben, lenézték, 
maradinak tekintették viselőjét, s a polgári öltözet lett uralkodóvá.

A cserefalvi népviselet

Az Al-Nyárád jobb partján fekszik Cserefalva, amely Orbán Balázs idejében 
„dohányáról s igen szép leányairól híres” — írja A Székelyföld leírása IV. köteté
ben.5 A férfiviseletre jellemző volt az 1900-as évek közepén, hogy a legények 
szürke kalapot, a házasok feketét viseltek, s bokrétát sosem tűztek melléje. 
Húsvéti locsoláskor minden leány a legények mellére „jácintust” tett, s csokor- 
nyi gyűlt így össze az öntözködés végén. Érdekessége a viseletnek 1900-tól a 
„félmejjű”, azaz félmellű ing viselése. Az ing végiggombolós volt. A viselőing itt 
is kender vagy vegyes szövésű háziszőttes, de a félmellű anyaga házi gyapot
szőttes, fehér színű. Gallérja keskeny, éppen csak visszatűrt, vagy 5 cm széles, 
buggyos ujjal, bő ráncokkal és két gombbal a kézelőn. A félmellű varrás azt je
lentette, hogy az ing egyik oldalát hat, kézzel varrott, 1 cm szélességű lerakás 
díszítette. A mellévarrott inget a vállán is lerakták, buggyosra. A mai öregek 
nagyszüleinek ez volt az ünneplő inge, de 1940-től már újabb jött divatba, a ki
vágott karöltős, galléros, végiggombolós ing, gyolcsból. A lájbi gyapjú háziszőttes 
volt, „lapasba” szőtték, azaz egy nyüstbe két szálat tettek, s leveréskor „laposra 
jött ki”, de szőtték ponyvahímesen és fenyőágasan is. Zsinóroztatták a lájbit, a 
szürkére is, a feketére is fekete zsinórból kacskaringókat, nyolcas mintákat var
rattak Ákosfalván annál a szabónál, aki minden háziposztó holmit, s főleg haris
nyákat készített. 1940-től már nem szőttek az asszonyok gyapjúlájbit, de az öre
gek halálukig ezt hordták. A harisnya itt is fehér vagy szürke gyapjú háziszőt
tes volt, de nem díszítették zsinórozással. 1940-től itt is uralkodóvá vált a 
priccsesnadrág viselése, házi gyapjúból, többféle szürke árnyalatban. Az ujjas is
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gyapjúszőttes volt, szürke színű. A gyapjút Marosvásárhelyen dürückölték, fe
nyőágas vagy ponyvahímes mintával készült, ha vékonyabb volt, akkor színe
sen. Alája télen bundalájbit vettek fel, amit a faluban varrattak. Derékon alul 
érő bunda is készült házilag. Minden bőr holmi díszítetlen maradt, s a bunda 
gallér nélkül, magasan csukódott. Télikabátot még az öregek is viseltek a XX. 
század elején, vásárolt posztóanyagból, s Ákosfalván varratták meg. A lábbeli: 
munkára bakancs, ünneplőnek fekete, kemény szárú bokszcsizma. Nyáron szan
dált varrtak maguknak, fatalpra két szíjat rögzítve. A férfiviselet itt is tovább 
élt, mint a női, a kalap, harisnya, priccsesnadrág viselése a XX. század közepén 
túl is kitartott.

Cserefalvi leány a XX. s z az ad köz epen
(Mezei Enikő gyűjtése)

A cserefalvi női viseletnek is vannak sajátos, csak erre a falura jellemző je
gyei: alsóneműnek számított az ing, kombinészerű, de szélesebb vállpántokkal, 
házilag gyapotot gyapotba szőve, s ez leért a szoknya aljáig. A másik alsónemű a 
kis bebújó, vagy négygombos lájbi, szintén házi gyapotszőttesből készült, mell
tartó helyett használva. Erre blúzt vettek fel, viselőt bolti anyagból, s ünneplőt 
kasmírból, delinszőrből. Elöl végiggombolós volt kerek vagy hegyes gallérral, 
mintás anyagból. Mindig karöltős és hosszú ujjú volt, két gombbal csukódva a 
mandzsettáján. A régi asszonyokat még főkötővel kontyolták fel a XX. század 
elején, s ezt fehér csipkeszerű vagy gyolcsanyagból varrták, egyesek ebben is 
aludtak. Ezt váltotta fel a készen vásárolt fejkendő, melyet korukhoz illő szín
ben Marosvásárhelyen vettek a Szent Márton- vagy Szent Mihály-napi vásáron. 
Nagyünneplőnek rojtos selyemkendőt is hordtak. Nem emlékeznek rá, hogy az
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idősek gyöngyöt viseltek volna, de lányaik 1940 után két- vagy háromsoros tek- 
lagyöngyöt kötöttek a nyakukra. Alsószoknyájuk szűkre szabott, erre vették rá 
a bőre szabott fehér pendelyt, melybe sújtásokat is beleraktak és beleszottek, 
esetleg vásárolt tarka anyagból varratták meg. Az 1900-as évek elején fejtébeOl, 
házilag szott, sima szövésű szoknyát hordtak, mely bokáig ért, s ráncolták, nem 
lerakásokkal díszítették. Az aljától számított 5-6 centiméterre „kefezsinórt’
varrtak, az aljára pedig ,,aljzsinórt” . 1940 után lábszárközépig ért a szoknya, s 
az üzleti zsinórokkal való díszítésük megmaradt.

A XX. század elején a lájbi vastag, fekete posztóból készült, díszítés nélkül a 
földig érő szoknyához, s „feles lájbi” volt a mostani 94 évesek mellénye, mert 
nem derékig ért, csak a hátuk közepéig, s elöl gombolódott. 1940-tól a piros 
szoknyához ugyanabból az anyagból a leányok lájbit is viseltek ünneplőként fej
tóból szólt anyagból. A lájbit fehér ingre, blúzra vették fel, melynek buggyos ujja 
volt, de idősek nem használták ezt az ünnepi együttest.

A régiek kerek, fodros kötényt hordtak kartonból vagy ünneplőként fino
mabb, vékony anyagból. Az 1940-es évek végén új divat jelent meg a lányok kö
zött. Vékonyan font és festetlen, finomabb kenderfonalból szőltek szoknyaanya
got, melynek kender volt a felvetője is és a leverője is, s az aljától számítva 6-7 
centiméterre ezt a bő, táncra való szoknyát körbehímezték tarka virágokkal. 
Ehhez nem kötöttek kötényt. 1954 körül ment ki a helyi divatból. A lábbeli szá
ras cipő, spanglis cipő, végül nyári szandál volt, s a kemény szárú és ezerráncú 
puha szárú ünneplő csizma. A kemény szárú csizmát néhai Peres Sándor ci
pésznél rendelték meg. Varrónőként emlegetik Nemes Ilust, aki az idén hunyt 
el. Nagy Teréz a 60-as évektől varrt rendelésre, még a szomszédos falvak női
nek is. A téli holmik közül a nagy hárászkendől az 1950-es évekig használták. 
Volt a régieknek is nagykabátjuk, azelőlt csak szvettert hordtak a nagykendő 
alatt a hidegben. Üzletből vásárolt anyagból télikabátot 1950-től kezdtek var
ratni. Viseltek bundalájbit s bundát is, amely a kézfej hosszáig ért.

A helybeli s z ínjáts z ó csoport a múlt s z áz adban
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A teremiújfalusi népviselet

A Nyárád alvidékén fekszik Teremiújfalu. Férfiviselete a környezd falvaké
hoz, azaz a kevésbé díszítettekéhez hasonló székely ruha. A múlt század elején 
fekete kalapot viseltek fiatalok, iddsek egyaránt, de a fiatalokét árvalányhaj, 
vagy a konfirmálás után a szeretdjüktdl kapott muskátlibokréta díszítette. A ka
lapviselés 1980-tól szűnt meg. Báránybeír sapkát hordtak télen, melynek szélét 
visszatűrték. A régi öregek hasított, mellévarrott ingben jártak, közepesen he
gyes gallérral, s a hasíték két oldalát 1-3 díszvarrás, hajtás díszítette a kereszt
pántig. A konfekcióiparral bekerült a végiggombolós, gyári ing is, s mindkettdt, 
a régit és az új szabásút is viselték a faluban. Színes lájbi itt nem volt, csak fe
kete házigyapjúból készített, díszítetlen fajta, s a régiekét a hátán is posztóból, 
az újabbakat az 1970-es évektdl selyembdl varratták, polgári mintára. A haris
nya szürke háziposztó, csak a nagyon régi volt fekete is. Néhai Nagy Mihály és 
Ldrinc Sándor varrt meg rendelésre minden posztóholmit, s Nagy Mihály leá
nya, néhai Magyariné Nagy Ilona folytatta ezt a mesterséget a faluban. A ha
risnyát nem zsinórozták a zsebein, csak fekete szegd volt rajta. A priccsesnadrág 
1940 körül jött divatba, a harisnyát viseld iddsek fiai kezdték hordani. Ez is há
ziszőttes gyapjúholmi, szürke színű, simán szdve, díszítés nélkül, s ezt a nadrágtí
pust az iddsek máig is viselik csizmával, télen, ünnepldként. A juhbdrt Marosvá
sárhelyen készítették ki, s bundalájbit Vámosudvarhelyen csináltattak, magasan 
csukódót, csekély fekete bdrszalaggal díszítve, gallér nélkül. Az ujjas szürke és fe
kete házigyapjú, díszítetlenül, sima, fenydágas vagy barackmagos mintával szdve. 
Bélése a háború után csepű, azután flanelanyagból készült, ezt is néhai Nagy Mi
hály szabómester varrta meg. Csizmadiamester, cipész is volt a faluban, Kis And
rás és Jánosi Mihály, akiknél bokszcsizmát, ezerráncú csizmát, s egyesek bürgeri 
csizmát rendeltek (ez utóbbi fűzds volt elöl és a külsd oldalán) . Munkára mindmáig 
bakancsot hordanak, a bakancs s a bokszcsizma is él, s mellette a nyári félcipő. Volt 
itt is fatalpú szandál valamikor. Télire az ujjas mellé 1960-tól divatba jött a „nagy
ujjas”, a derékon alul érd, vásárolt szövetból készült nagykabát. A székely férfi nép
viselet tehát itt nem halt ki teljesen, egyes darabjait máig is viselik.

A teremiújfalusi ndi viselet is korán polgáriasult állapotokat tükröz, az ere
deti népviseletet már nehéz visszaidézni az adatközléíkkel. A leányok leeresztett 
hajfonatukba piros, fehér, rózsaszín szalagot kötöttek, s az 1970-es években 
kezdték levágatni a hajukat. Az asszonyokat fekete fditotdvel kontyolták fel, 
amely hátul volt összehúzva, s elöl két rend tarajosan elrendezett csipkesor dí
szítette. Ezt a fditotdt máskor nem vették fel. A fejkendd gyári készítmény, 
„kivarratos kendének” nevezték, korhoz találó színben vették fel. A drapp színű 
fehér, a fekete is fehér apró rózsákkal vagy boglárkákkal volt díszesen kivarrva, 
temetéseken és az öregasszonyok ünnepeiként fekete színűt viseltek fekete se
lyemmel kihímezve, de sosem varrták ki házilag. Az asszonyok egy része is le
vágatta a haját, de még ma is kontyot viselnek az 50-60 évesek, s a hajukat a 
hagyomány szerint csakis letakarva hordják fejkenddvel, vagy nyári hdségben 
még az utcán is kdrispataki szalmakalapot viselnek.

Az alsónemű itt is a vállpántos, a szoknya aljáig érd ing volt, erre vették fel 
ünnepldnek a fehér csipkés gyolcs alsószoknyát, s hordták a melltartót helyette- 
sítd, rövid gombolós vagy bebújós lájbit. Erre vették rá a blúzt. A viseld tarka
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karton, parkét, flanel gyári anyagból készült, az ünneplő gombos, galléros gya
pot vagy egyszínű szövet. A múlt század elején elöl végiggombolós, a szoknyára 
kívül terülő, karcsúsított, galléros szövetet, kasmírt viseltek, de otthon csepű- 
ingben, kenderingben jártak. A legrégibb lájbi fekete vagy barna háziposztóból 
készült, simán, díszítetlenül. A fiatalok már barna lájbit viseltek, amelyre zsi
nór- vagy farkasfogdíszítést tettek egyenesen, a mellén, nyakán, derekán szoro
san körbevarrva, de már szövetlájbi is készült ezzel a díszítéssel, s nem ért le a 
szoknyáig, kilátszott az ing, a blúz másfél-kétujjnyira alatta. Pendelyt is visel
tek, bolti anyagból. Az idős generáció, a mai idősek nagyanyáié és anyáié egy
színű szövet, vagy apró mintás háziszottes volt macskanyomos, babos, kockás 
mintával. Pirosat szőttek a leányoknak, szürkét, barnát az asszonyoknak, feke
tét az öregeknek. Derékban ráncolták, a szoknya alját a szegőn felül egy-két sor 
zsinór díszítette. A viselő kötény főleg kartonból varrt melleskötény volt, az ün
neplő selyem, lerakott derékkötény, fehér vagy drappos színű, hajtásokkal és 
csipkével az alján. Kerek kötényt is viseltek, a mezőre kartonból, kenderből, s 
ünneplőnek selyemből fodorral, csipkével körbeszegve. Száras cipói viseltek, ré
gen nem is volt csizmájuk a nő'knek, mert nagyon drága volt, csak 1950 után 
kezdték megrendelésre csináltatni a puha szárút. Patentharisnyát hordtak és 
gumiszalag harisnyatartót. A mai 70 évesek a kombinéra fehér, csipkés alsó
szoknyát vesznek fel, s rá terkott vagy szövetszoknyát, a templomba nem kötnek 
kötényt, csak a munkára, s a vásárhelyi piacra olyant, amelynek kofazsebe is van 
(derekukra kötött tarisznya a nagypénznek) , s a kötény takarja, amelynek felső 
zsebében tartják az aprópénzt „murokország” zöldséget áruló asszonyai.

A nagykeszkenyő mellett már a régi öregek is viseltek háromnegyedes, fekete, 
barna, sötétkék, bolti posztóból varratott nagykabátot télen. I960 óta már készen 
vásárolták a hosszú télikabátot, vagy megvarratták néhai Nagy Mihállyal, s most 
az unokájával, Bartusné Nagy Olgával, aki folytatja a családi mesterséget.

A teremiújfalui férfi népviselet darabjai
(priccsesnadrág, bürgeri csizma, sapka)
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Esküvői kép az 1920-as évekből népviseletben, 
melyet a menyass z ony fehér anyagból varratott

1960-tól itt is készítettek ünnepekre, szüreti bálokra egyesek (nem mindenki) 
zöld, piros és fekete csíkos, lábszárközépig érő szoknyát, klottszegéllyel, s hozzá 
fehér gyolcskötényt hímeztek piros rózsával, zöld levelekkel, száröltéssel, töltés
sel, középen monogrammal. Ez a ruha nem tükrözi a teremiújfalusi hagyomá
nyokat, s újabban ez is elmaradt. Piros színű, vékony anyagból varrt szoknyát 
viselnek ünnepeken, melynek semmi köze a helyi hagyományokhoz.

A s z ékelykakasdi népviselet

Székelykakasd csupán 6 kilométerre fekszik Marosvásárhely főterétől, az Al- 
só-Nyárád mentéhez tartozó falu. 1979-től 1996-ig végeztem itt néprajzi gyűjtő
munkát, s a monográfia ebből az anyagból 1998-ban jelent meg a Státus Kiadó
nál Szép szivárvány koszorúzza az eget címmel. Az ebben feljegyzett adatokat a 
viseletről 1981-83-ban gyűjtöttem s 2012 őszén egészítettem ki. A most felhasz
nált régi fényképek is ezúttal jelennek meg először az olvasók előtt.

A XX. század első felében a gyermekek és a férfiak még házilag készített ru
hákban jártak. A gyermekeket csepűruhában járatták nyáron. A fiúk „kopacra” 
nyírva, csepűingben-gatyában s csepűnadrágban voltak, melyet anyjuk készí
tett. A nadrágot a háziasszony kékre festette, hogy ne piszkolódjék. A férfiaknak 
is a gazdasszony szőtte a gyapjú ruhánakvalót. Fehér gyapjút vetett fel, feketé
vel verte le a szövőszéken, s így szürke lett az anyag. A falu férfiszabói, Gyuri 
bá[ azaz néhai Gidófalvi György, s néhai Tövissi Antal készítették a posztó
holmikat. A XX. század elején a férfiviselet: fekete, szalagos segesvári kalap, 
magas gallérú, mellévarrott, bő ujjú, kézelős ing, fekete, segesvári posztóból ké
szült lájbi, fehér vagy szürke harisnya zsinórozás nélkül, fekete zsebszegéllyel. 
1930-tól a fiatalok fekete priccsesnadrágban jártak, mely szintén segesvári 
posztóból készült. A lájbi fazonos volt, kétsoros gombolással, a hat kicsi gomb 
félaraszonként ismétlődött kétszer rajta, s a lájbizsebből kilátszott a hímzett,
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csipkés zsebkendő. A felső zsebből egyik gombhoz óralánc vezetett. A lájbira fe
kete vagy szürke ujjast vettek, háziposztóból. Az ünneplő ing fehér gyolcs, a gaz
dagabbaknál selyem anyagból készült. Az ujjast hátul pánt fogta össze, elöl hat 
gombbal csukódott, fazonos, zsebes megoldással készült.

A viselő lábbeli itt is a bakancs, az ünneplő kemény szárú, „letűrős” (vissza
tűrt) csizma. Sorozáskor a legények bokrétát kaptak a kalapjukra a szeretőjük
től, s ünnepeken piros muskátlit tűztek a gomblyukukba. A lakodalomba a vőle
gények ünneplő viseletüket vették fel, s a menyasszonyuktól ajándékba egy 
lájbit, egy inget, s egy kalapot kaptak, amit egy héttel a „vendégség” előtt vettek 
meg. A vőlegény is vásárolt a menyasszonynak kemény szárú csizmát, 1000 le- 
jes nagykeszkenyőt, selyemkeszkenyőt 1932-ben. A férfiviselet még ma is él az 
idősek körében.

S z ékelykakasdi pár régi s zékely népviseletben 1904-ből
(Tövissi Antal gyűjtése)

A székelykakasdi női viselet korán, még az 1930-as években elpolgáriasodott, 
a falunak a városhoz való közelsége miatt. A XIX. század végén és a XX. század 
elején még főkötőt hordtak az asszonyok, amelyre három sor fekete csipkét varr
tak „cakkenyesen”, s gyöngyök is díszítették. A leányok többsoros gyöngyöt vi
seltek a nyakukon. 1983-ban Cs. Sz. K. 69 éves adatközlőm így beszélt a régi vi
seletről: „Vót édesanyámnak piros lájbija, piros szoknyája három sor zsinórral” . 
A gyönggyel kivarrt lájbit adatközlőm már nem látta, csak hallott róla. A XX. 
század elején a fersing és a szoknya itt is bokáig ért, csak később rövidült meg 
lábszárközépig. A régiek lékrit vagy blújzt viseltek világos színű gyolcsból, vagy 
piros babos anyagból, ünneplőnek selyemből. Szabott ujja volt, csipkés man
dzsettával, fodros-csipkés gallérral. A szőttes fersing volt az alsónemű, rajta a 
hosszú szövetszoknya, az elé kötötték a fehér vagy krémszínű, szögletes vagy 
fodros kerek kötényt, levasalatlan rakásokkal kartonból vagy selyemből, az al
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ján hajtásokkal. A nők ruházata a korukat is jelezte. 40 éves korukig világos 
ruhákban és fejkendővel jártak, 40-en felül még a lékri és a szoknya is sötét, s 
55 éves koruk után tiszta fekete lett az öltözetük. A női viselet hozzátartozott a 
leány kelengyéjéhez, s módjuk szerint a leányok több ünneplő ruhát is kaptak 
férjhezmenetelükkor. A szoknya rövidülése után a ’30-as évektől rakott szok
nyában jártak fehér, vagy világos színű köténnyel, de a kötény hamarosan vég
leg lemaradt a ruháról. Megmaradt a háromnegyedes blúj z, a selyemkeszkenyő 
ünneplőnek, a fersing és a rakott szoknya, s száras cipőt, már az idősebbek is 
kemény szárú ünneplő csizmát viseltek, bokában három ránccal. A mezőre ma
radt tovább is a csepű ruhanemű, de az ünneplő rendre teljesen elpolgári- 
asodott. Legtovább élt a fejkendő divatja. Asszony nem lépett ki az utcára fej
kendő nélkül még az 1990-es évek elején sem, főleg az öregek ragaszkodtak eh
hez. A régi viselet a nőknél teljesen polgárivá vált, nem viselnek semmilyen ré
gifajta ruhadarabot.

Katonai soro zókép 1942-ből Kakasdon
(Tövissi Antal gyűjtése)

A marossz éki nyárádmenti viselet 
ossz efoglalása

A Maros megyei tájegységek magyar népviseletéről 2012. február 9-én indí
tottunk sorozatot a Népújságban. A bevezető tanulmányok után Marosszék nyá
rádmenti falvainak a XIX. század végétől az 1960-70-es évekig tartó viseletét 
mutattuk be. Az adatközlőink nagyszüleik, szüleik és a saját székely ruhájukról 
számoltak be.

A nyárádmenti viseletről szóló sorozat végén megállapíthatjuk, hogy a vizs
gált korszak két részre tagolódik. Az I. világháború előtti időszakra jellemző 
ünneplő viselet a nőknél a bokáig érő szoknya és az asszonyi főkötő, a férfiaknál 
a székely harisnya volt. A szoknya az 1920-as évek után rövidült meg lábszár
középig érőre, a fiatal férfiak pedig a priccsesnadrágot kezdték el hordani. Ez a 
változás minden nyárádmenti településen végigkövethető, de az általános je
gyek mellett — ahogy az adatközlők szavaiból kiderül — minden faluban voltak
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sajátos elemei a viseletnek. A Felső-Nyárádmente a dúsan zsinórozott piros fér- 
filájbik, a gazdag tulipános zsinórdíszítéssel készült harisnyák világa volt, a Kö
zép- és Alsó-Nyárádmentén egyszerűsödött a férfiruhák díszítése. A nó'k minde
nütt hímes rokolyát hordtak. A falvak hajdani gazdagsága és szegénysége is be
folyásolta a viseletet, s az egyéni leleményes változtatások is meglepőek. A vá
sári ruhadarabok mellett a viselő kenderszőttes és gyapjúruha a XX. század kö
zepéig fennmaradt. Érdekesség az is, hogy a Felso-Nyárádmente női viselete 
1940-50 között még élt, míg az alsó-nyárádmenti csupán 1930-ig. A férfiviselet 
pontosan ennek a fordítottja, a bekecsalji eltűnt, felváltotta a polgári ruha (né
hány öreg harisnya- és ujjasviseletétól eltekintve) , míg az Alsó-Nyárádmentén a 
férfiak a régi ruhadarabokat (főleg télen) mindmáig használják. Míg Job
bágytelkén ma is jelen van a gyöngyös női lájbi, Székelykakasdon már 1920-tól 
eltűnt a használatból. Az Alsó-Nyárádmentén megjelent a porcelánnadrág (fe
hér gyapotszőttes harisnyaszerű ruhadarab) , a porcelánszoknya, s ugyanakkor a 
kenderszoknya is, amely „megállt a lábán”, ha a földre tették. Néhol körbehí- 
mezték virágokkal. A falvankénti viseletváltozások egyrészt utánzásból, más
részt a szabók, varrónők ötleteiből származtak. Ma már ritka, hogy faluja erede
ti ruhájába öltözzön egy tánccsoport, énekkar, mivel megszületett egy ún. „szé
kely ruha”, amely egységesíti az úgynevezett „székely ruhás” elemeket. Jó volna 
visszatérni az eredeti ruhához alkalmi viseletként és ünneplőként.

Mikház i s z ékely leány ünneplőben
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Tájs z avak jegyz éke

bekecs(ujjas): háziszőttes posztókabát, derékig érő, vagy háromnegyedes 
hosszúsággal 

csepesz: főkötő
derékkötény: derékra kötött kötény
dürückölték: ványolták
egerfahéj: az égerfa levagdosott héja
elegyes (mismás): gyapot kenderrel összeszőve
„emberek” : nos férfiak
fejtő: színesre festett gyapot
friskó, firicskó: férfi viselőkabát
gárníros: menedékes
hajtás: szegővessző, ujjnyi vagy keskenyebb levarrott rakás 
karatlan: rövid ujjú vagy ujjatlan 
kefezsinór: egyik szélén rojtos zsinór 
lékri: rékli, blúz
mejjes kötény: konyhakötény felső és alsó négyszögekből összevarrva 
mismás (elegyes): gyapott kenderrel összeszőve 
pampó: papucs, csizmára, cipőre húzott papucsszerűség 
petrezselyemránc: lapos ránc 
pityke: hónaljék, pálha
priccsesnadrág: az úri lovaglónadrág szabását utánzó, felül széles, az alsó 

lábszárra feszülő posztónadrág
sátor: a kirakóvásár bódéja, asztala
surc: piszkos munkához viselt, ruhát védő kötény
szanda: szandál
szetter: szvetter (kötött, ujjas kabát)
szokmány: bokáig érő ványolt háziposztó télikabát, melyet hajdan Kelet-Eu- 

rópa összes népcsoportjai viseltek 
szőrkeszkenyő: szőrdelin fejkendő 
szőrkötény: gyapjúszőttes kötény 
tászli: nyakfodor, levarratlan lerakásokkal 
topló: tapló
ujjas: galléros, hosszúujjú, derékig érő, vagy kissé hosszabb gyapjúkabát 
zájmeli: apró, levarrott lerakások, szegők

Adatkö z lök jegyz éke
(2011-2012-ből)

Szentené Kiss Kinga 53 éves, Simon Magda 74 éves, Papp Antal 76 éves — 
Székelybő;

Lakó György 62 éves, Lakóné Lehér Anna 59 éves, Kovácsné Balogh Rozália 
70 éves — Nyárádremete;

Lokodiné Kacsó Rozália 70 éves — Kendő, Lokodi Imre 52 éves, Lokodi Alpár 
Imre 20 éves, Szilveszter Ibolya 30 éves, Salatné Tóth Jolán 75 éves — 
Mikháza;
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Zajzonné Balázs Mária 53 éves, Makkainé Szövérfi Gizella 75 éves; Mátyásné 
Gombos Gizella 80 éves, Makkai Lajos 78 éves, Konczné Szabó Gabriella 40 éves 
— Backamadaras;

Kissné Moga Melinda 44 éves, Moga Margit 69 éves — Nyárádmagyarós;
Kissné Miklós Erzsébet 73 éves, Tinka Kincső 24 éves, Mihály József 47 éves, 

Balla Attila 28 éves — Jobbágytelke;
Tordainé Tordai Póli 70 éves, Losonczi Berta 70 éves, Kovács Béni 84 éves, 

Kovács Klára 72 éves — Nyárádszentimre;
Adorjáni Albert 83 éves, Bíró Beáta 32 éves óvonő, Adorjániné Bereczki Lujza 

70 éves — Demeterfalva;
Rigmányiné Székely Rozália 80 éves, Rigmányiné Veress Jolán 55 éves — 

Rigmány;
Kacsó Ferencné Marton Irma 75 éves, Majláth Irma 50 éves — Márkod;
Moldován Tibor 65 éves, Moldován Zita, Kacsóné Forrai Irma 63 éves — 

Nyárádselye;
Adorjáni Gizella 76 éves, Szász Ilona 59 éves, Feketéné Tanászi Emma 91 

éves, Kovácsné Simon Rozália 93 éves, Kelemen Vera 37 éves, Bustyáné Szőcs 
Irén 84 éves, Gyarmatiné Máthé Piroska 84 éves, Debreceniné Berei Emília 61 
éves, Tóthné Kalapács Margit 81 éves — Nyárádszentlászló;

Farkasné Nagy Rozália 78 éves, Tóth Gyuláné Horváth Ilona 74 éves, Dósáné 
Farkas Orsolya 45 éves, Pásztor Katalin 80 éves, Mezei Enikő 46 éves, Tóth 
Gyuláné Horváth Ilona 74 éves — Cserefalva;

Szabadosné Kercsák Júlia 59 éves, Szövérfi Zoltán lelkész és neje Zsuzsánna, 
Magyariné Szabados Lilla 78 éves, Kissné Szakács Irma 75 éves, Bordi István 
47 éves — Teremiújfalu;

Imreh Albert (1981-es gyűjtés) , Bajcsiné Kovács Zsuzsánna 74 éves (1981-es 
gyűjtés), Szép Gergely 79 éves (1981-es gyűjtés), Szépné Gidófalvi Eszter 72 
éves (1982-es gyűjtés) , Csegziné Szép Klára 69 éves (1982-es gyűjtés) , Tövissi 
Géza 67, Tövissi Antal 62 éves, Asztalosné Ágoston Juliánna 88 éves — 
Székelykakasd.

*

A mellékelt képek vagy a 2012-ben fellelhető ruhadarabokról készültek, vagy 
régi fényképekről. Megköszönöm a Nyárádmente lelkipásztor-családjainak, az 
iskolák tanárainak és titkárainak az anyag- és adatközlő-kutatásban nyújtott 
segítségét.

A fotókat Szente Kinga, Szilveszter Ibolya, Balla Attila, Lokodi Alpár Imre, 
Losonczi Noémi, Bíró Beáta és Kelemen Vera készítette.

Jegyz etek

1 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Pest, 1870. Ráth Mór kiadása. IV. 
Marosszék előismertetése (1-9.)

2 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Európai Idő Kiadó, Sepsiszentgyörgy. 
1993. 12. füzet, 87.
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3 Orbán Balázs: A Székelyföld, leírása. IV. Pest, 1870. Ráth Mór kiadása. U. o. 
1993. 11. füzet, 3. (Hasonmás kiadás)

4U. o. 58.
5U. o. 53.

Helynévmutató

Backamadaras — Pásáreni 
Cserefalva — Stájerie 
Demeterfalva — Dumitre şti 
Jobbágytelke — Sâmbriaş 
Kakasd — Válureni 
Kendó — Cându 
Márkod — Márculeni 
Mikháza — Cálugáreni 
Nyárádmagyarós — Mágherani 
Nyárádselye — Şilea Nirajului 
Nyárádszentimre — Eremieni 
Nyárádszentlászló — Sinváeii 
Rigmány — Rigmani 
Székelybó — Beu 
Teremiújfalu — Satu Nou
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Melléklet
Asztalos Enikő A nyárádmenti székely népviselet 

a XIX. század végétől a XXI. századig című tanulmányához

Női ruha gyöngyös lájbival
(Balla Attila fényképe a jobbágytelki 

néprajzi múzeumból)
Jobbágytelki férfiing zsinóros 

lájbival

Bekecsalji zsinóros női lájbi eleje

A női lájbi háta
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Márkodi piros férfilájbi Mikház i férfilájbi

Mikház i harisnya z sinóro z va

Nyárádmagyarósi főkötők
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Rigmányi alsós z oknya, lájbi, ing és kötény 
az 1930-as évek kö z epétől

Férfiruha Cserefalváról (1940) Nyárádmenti fiatal pár 1935-ben

Teremi új falusi fiatalok a ’40-es években
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Nyárádmagyarósi főkötő
(Kissné Moga Margit felvétele)

Jobbágytelki női lájbi

Jobbágytelki gyermekek népviseletben
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S z ínpadon a jobbágytelki tánccsoport

Bekecsalji férfilájbi Bekecsalji férfilájbi háta

Kendői férfilájbi Kendői harisnya



172

Bekecsalji gallér Márkodi s z ottes s z oknya

Nyáráds z entlás z lói férfiruha


