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Bevezető 

  

A magyarság néprajzi térképe27 Felső-Maros mentét Szászrégentől Maroshé-

vizig jelöli meg, s ide tartoznak a Luc patak (Régentől délre) és a Maros két ol-

dalán fekvő falvak, egészen Dédáig, tehát lenyúlik ez a néprajzi terület délen a 

Nagy-Küküllőig, Erdőszentgyörgyig. Körülhatárolja északon Beszterce vidéke, 

délen Marosszék, a Nyárádmente, nyugaton a Székely Mezőség.  

Marosszékhez tartozik, erről így ír Kósa László a Magyar Néprajzi Lexikon 

Harmadik Kötetében: „Marosszékhez az „1876. évi megyerendezés óta, általá-

ban hozzáveszik a Szászrégentől D-re húzódó Mezőség-széli, Maros menti ma-

gyarlakta községeket is. Marosszék Erdélynek korán magyarok által betelepült 

részei közé tartozik”28. 

A marosvásárhelyi Népújság szerkesztősége, személyesen Bodolai Gyöngyi 

szerkesztő-újságíró kért meg arra, hogy Maros megye néprajzi tájegységeinek 

székely népviseletét összegyűjtsem. A Népújság megyei napilap Harmónia című 

rovatában jelent meg az összegyűjtött anyag. Először a Nyárádmente 15 telepü-

lésének népviseleti anyaga jelent meg részletekben, ami újszerűségével hatott 

az olvasókra. Ezt követték a Kis-Küküllő mente tájegységei. Ez a gyűjtés 2 évig 

tartott, s közlésének eredményeként a megye hírneves szászcsávási kórusa a 

ruháit a helyi régi népviseletre cserélte át 2018-ban. Az olvasók tehát felfigyel-

tek a Népújság tanulmányaiból a helyi népviselet visszaállítására együttesek 

számára vagy alkalmi ruhaként ünnepségekre, s igyekeztek felhasználni a Bo-

dolai Gyöngyi újságíró által kezdeményezett ötletet. Ezt még megerősítette a 

Duna Televízió Felszállott a páva című műsora is. Mindkét gyűjtött anyag 

könyv alakban is megjelent az Erdélyi Gondolat Könyvkiadónál, az első 2015-

ben, a második 2019-ben. A népviselet gyűjtését a Felső-Maros mentén folytat-

tam. Itt a munka jóval nehezebben megy, hiszen a nők az 1940-es években pol-

                                                 
27 Magyar História Kiadó, Stiefel Euro Cart, 2005. 
28 Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 522. 
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gári ruhákra cserélték fel a viseletüket, de a Népújség cikkeinek hatására tánc-

csoportok, együttesek érdeklődtek és érdeklődnek eredeti viseletük visszaállítá-

sáról. 

2014. május 22-étől Marossárpatakról, Radnótfájáról, Sáromberkéről és Kört-

vélyfájáról jelent meg a gyűjtött anyag, 2015. április 9-ig, majd 2018 nyarán 

Vajdaszentivány népviselete is megjelent a napilapban. Tehát ez a kis gyűjte-

mény az említett 5 település anyagát tartalmazza, hogy együtteseknek, lelki-

pásztoroknak, pedagógusoknak, varrónőknek útmutatóként és segítségül szolgál-

jon. A gyűjtés azonban itt nem állt le, hanem folytatódik ezen a vidéken. A Nép-

újság cikkei a világhálón is elérhetők, így a gyűjtés még inkább hozzáférhető a 

székely népviselet iránt érdeklődők számára. 

 

 

 

 

Marossárpatak 
 

Marossárpatak Marosvásárhely és Régen közé eső település a Maros jobb 

partján. A férfiviselet a székely népviselethez tartozik. A gyermekek 12 éves ko-

rukig zöld kalapot viseltek, s ezután feketét, barnát. A legények kalapjába a le-

ányok árvalányhajat tűztek, melyet azok házasodásukig viseltek. Hasított inget 

hordtak a XIX. század végétől is, állógallérral, a mellrészen sűrű lerakásokkal, 

bő ráncos ujjakkal, pálhával a hónaljban. Az ünneplő inget stikkolással díszítet-

ték a gallérján és a mandzsettáján, a vállán és a hátán ráncolva. Itt az inget 

nem csípték be a nadrágba, derékig ért csupán. A lájbi díszítetlen, fekete házi-

posztóból készült. A viselő kabát a gujbi, egyszerű, magas nyakú, szürke házi-

posztó, oldalzsebbel. Ezt munkára használták, de néha szürke vagy zöld posz-

tóval szegélyezték díszítésként. Az ünneplő kabát az ujjas. Ez szürke színű, há-

zi, ványolt posztószőttes anyagból készült, ujjait, hátát sűrűn díszítette a fekete 

zsinórozás, elöl pedig a vitézkötés. Ercse János, Ercse Dezső varrta és zsinó-

rozta, a nadrágokat Peres József, és Mezei Gyula varrta az ujjasokat. Az idősebb 

korosztály fehér és szürke posztóharisnyát viselt. A fehér ünneplőt az ujjasokat 

is készítő szabómesterek varrták, és almás zsinórozással díszítették, fekete súj-

tással a zsebén. A szürke viselőt nem díszítették. A harisnyaviselet az időseknél 

az 1960-as évekig tartott. Nyárára vékonyabb anyagból varratták. 1930-tól jött 

divatba a priccsesnadrág, fekete, szürke fenyőágas háziszőttes, majd bolti posz-

tóanyagból. A férfinagykabát bunda vagy téli ujjas volt, alája vett bundaláj-

bival, combközépig ért. A sárpataki priccsesnadrágnak és a posztóból varrt kes-

keny szárú nadrágnak az aljára, a hasíték mellé két gombot varrtak, s össze le-

hetett a szárakat gombolni a bokánál. A viselő lábbeli bakancs, az ünneplő ezer-

ráncú csizma. A marossárpataki viselet a pókai és a pókakeresztúri férfiruhához 

hasonlított, de a sárpatakinak sűrű, gazdag zsinórozása volt, az előbb említett 

falvakétól különbözve. A kivetkőzés az 1970-es évek végén történt, s általánossá 

vált a polgári ruha. 

Az 1890–1970 közötti időszakra a marossárpataki női viselet három korsza-

káról számoltak be az adatközlők. A házilag szőtt gyapotanyagból készített 

szoknyát, lájbit csak viselőnek használták minden korban, s télire gyapjúszőt-
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tes „bűszoknyát” varrtak. A háziszőttesbe beleszőtték a mintát, s a színe a nő 

korától függött, a lányok pirosat, zöldet, az idősek feketét viseltek, s a lájbi is 

ebből az anyagból készült. Az ünneplő ruhák anyaga mindig bolti, finom, drága 

kelme volt. A mai 85 évesek nagyanyja bokáig érő ruhát viselt. Volt főkötője, 

melyet kontyoláskor tett fel először. A fehér házi gyapotszőttes ingnek magas 

nyakú, csipkézett állógallérja volt, ujja hosszú, a mandzsettán is csipkével, a 

hasíték mellrészén kétoldalt vagy apró lerakásokkal, vagy ráncolva. A nők ün-

neplőnek apró mintás delinszőr keszkenőt hordtak. A lányok egybefont hajának 

nem a végén, hanem 10 centivel fennebb volt megkötve a szép nagy masni. A le-

ányok a XX. század elején lájbis fersinget hordtak egyszínű bolti szövetből s 

nagyünneplőnek delinszőrből. Színe kávébarna, drapp, sötétkék, sötétzöld, feke-

te. A delinszőr apró mintás, finom szövetanyag volt. Alája kemény, vastag 

anyagból varrt alsószoknyát vettek fel, hogy jól kitartsa a fersinget. Ehhez hos--

szú selyemkötényt kötöttek, a kötővel körbejárva a derekat, s elöl féloldalt bo-

gozva vagy megcsokrozva. A kötény egyszínű volt, s egy árnyalattal a fersingnél 

világosabb. A delinszőr fersinghez is egyszínű kötény járt. A kötényeket alul 

hajtások (néha csipke is), s körben csipke díszítette. 

 

 
 

Sárpataki harisnyás férfiviselet 
 

Régi ruhadarab volt az ujjas vagy lékri. Üzleti anyagból varratták, színe a 

fersinggel talált, tehát minden fersinghez más ujjast, lékrit vettek fel. Ha csak 

egy volt, az általában sötétkék volt. Dúsan zsinórozták, szalagozták a hátán, az 

ujjain, a mellrészen. Szabása karcsúsított, deréktól lerakva, akár vékony szö-

vetből, akár posztóból készült. Elöl gombolták, s fartőig ért a hossza. Az idősek, 

azaz a mai 80 évesek nagyanyja viselte, az anyjuk már nem. Hordtak bársony- 

vagy szövetlájbit is az inghez, de nem zsinórozták, elöl összekapcsolták. 

Mint már adatközlőim említették, a XX. század elején Marossárpatakon a he-

lyi népviselet a lájbis fersing volt, egészen az 1930–40-es évekig. Ennek a lájbi-

ját nagyon szépen díszítették. Tenyérnyi széles bársony szegte körbe, mellette a 

„csitkó”, a keskenyebb bársonyszalag, rakott szalagdísz s cakkos dísz körben. 
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Ezt a lájbit mindig egybevarrták a fersinggel. Volt rövidebb szabású (ez volt a 

gyakoribb), de hosszabb is. A leányok üzleti szövetből is varratták, de otthon is 

szőtték az anyagát. Egyszínű volt, sötétbarna, sötétkék, fekete, s a delinszőr 

fersinghez ugyanabból az anyagból készült (apró mintás szövetből).  

A II. világháború teljesen felborította a nők öltözködését. Elmaradt a fodros 

fehér ing viselete, az édesanyjuktól megmaradt ingeket lányaik elbontották, át-

alakították. Nem viseltek többé lájbis fersinget, sem kötényt. A gyöngy még pi-

ros, színes, kerek szemű maradt, s a hajviseletben sem volt változás. De a fehér 

inget ráncolt nyakkal már csak hétköznapra vették fel, s ünneplőnek a mintás 

pamutanyagból varratott színes blúz jött divatba, lájbi nélkül. Szabása karöltős, 

többnyire sonkaujjal. Testhezálló szabású, a színe megegyezett a lábszárközépig 

érő szoknya anyagával. A szőrkeszkenyőt tovább is viselték, csak a rojtos szélű 

maradt el, s a főkötő is. Ezt a vőlegény vette jegyajándékul a kontyoláshoz, s az-

előtt úrvacsoravételre fel-felvették az idősek, s a násznagyasszonyok is lakoda-

lomba. Az ún. „magyar ruha” is divatba jött, de csak ünnepélyekre vették fel. 

 

 
 

Marossárpataki asszonyok eredeti népviselet nyomán  

az 1980-as években készült női ruhában, 

középen holland vendéggel 

 

A szoknya otthoni viseletre megmaradt a háziszőttes anyagból s a ráncos, ol-

csó bolti kelméből. Az ünneplő szoknya a lerakott, pliszírozott vagy holokba ra-

kott szövetszoknya lett, egyszínű piros, kávészínű, zöld, sötétkék anyagból, al-

ján két sor selyemzsinórral, oldalt kapcsolva. Ehhez nem viseltek kötényt. Alája 

két-három gyolcs alsószoknyát vettek fel. Híres varrónők voltak Sárpatakon né-

hai Ercseiné Vecserdi Erzsébet, Lakó Rebeka, Lakó Eszter, Lakó Anna és Lakó 

Mária, valamint Buksáné Kristóf Mária. Az 1950–60-as években Vecserdi Er-

zsébet varrta a rakott szoknyákat is. Az 1935–40-es években üzletből vett 

plüsskabátot hordtak télen, bundalájbit, majd bolti szövetből varrt háromne-

gyedes, övvel viselt, fazonos, bélelt sötétkék kabátot. A negyedik generáció 1960-

tól már teljesen áttért a polgári ruhára, Marosvásárhelyen varrattak egybesza-

bott ruhákat a leányok, asszonyok, s csak 1960-tól viseltek hosszú télikabátot. A 
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lábbeli a régieknél száras cipő, ráncos csizma, dupla spanglis cipő volt. Később 

fűzős félcipő, s a táncba Vásárhelyen, Máté csizmadiánál rendelt félráncú csiz-

ma lett a divat.  

Marossárpatakon a XX. század elején már élénk kultúrmunka folyt. A falu 

nevelését nevezetes, ügyes értelmiségiek irányították. Kiemelkedő személyiség-

nek számított Adorjáni Károly tanító, aki az 1940-es években dalárdát vezetett, 

szobra az iskola előtt áll, s az iskola is felvette az ő nevét. 

A női ruha nem népviselet, hanem az akkor szokásba jött pártás, ún. „ma-

gyar ruha” volt, de a férfiak eredeti sárpataki népviseletükben, harisnyában, fe-

hér ingben, fekete lájbival, csizmával szerepeltek. 1945 után Szántó István irá-

nyította a dalárdát, s a tánccsoport Rendné Adorjáni Mária vezetésével a helyi 

csárdásokkal, verbunkkal, sebessel szerepelt. A Magyar Népi Szövetség feszti-

válokat szervezett, amelynek megyei szakaszán I., országos szakaszán III. díjat 

nyertek. Az országos versenyre minden nő úgy öltözködött, ahogy tudott, nem 

egyformán, és nem népviseletben szerepeltek, s emiatt lepontozták őket. A férfi-

ak népviseletét külön kiemelte a fekete lájbira tűzött óratartó. Eredetileg ezt a 

leányok jegyajándékként készítették régen a vőlegényüknek, festett gyapjúból, 

hárászból, apró gyöngyökkel kivarrva, s ez kiemelte a viseletet a tánccsoport-

ban. Itt már nem zsebórának készült, csupán díszként viselték, s a mai tánccso-

port is megvarratja a sárpataki férfilájbira. 

 

 
 

A marossárpataki tánccsoport szereplés közben 

 

Az öregek tánccsoportja az 1950-es években indult, de az sem a helyi női ru-

hát, hanem piros-fekete csíkos háziszőttest varratott, ezt tekintette „székely ru-

hának”, nem a saját viseletét. Az 1971-es fesztiválra a szegénység miatt gyors 

megoldásként a nőknek kartonruhát varrattak lájbival, fehér zsinóros szoknyá-

val, épp csak térdet takaró hosszúságúval. Lakó Eszter varrta azokat, 12 ren-

det, piros tövisrózsás, zöld leveles, sötétkék alapú mintás anyagból, s 15 falu kö-

zül a tánccsoportjuk I. díjat nyert. Szabó Éva tanárnő Marosvásárhelyről kijár-

va az 1981–82-es években előbb az ún. „székely ruhában”, majd az 1990-es évek-

től már népviseletükbe öltözve igazgatta a tánccsoportot. Rendné Adorjáni Má-

ria elsőként varratta meg az ősi sárpataki női ruhát magának, ebben vett úrva-

csorát, sikerült is hatást gyakorolnia a többi asszonyra, akik Buksáné Nagy Jo-
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lán varrónővel és Kovácsné Sugó Ilonával az eredeti viseletet kezdték megvar-

ratni. Buksáné ma is dolgozik a fiatal tánccsoportnak. 

1994-ben a kórus is megvarratta, s az ebben az évben induló felnőtt-

tánccsoport is. Előbb fekete lájbis fersinget, majd sötétzöldet, sötétkéket, bordót 

is varrattak vékony szövetanyagból. A férfiruha az eredeti népviselet maradt, a 

harisnya anyagát Székelyföldről szerezték be, s csizmában táncoltak. A női ing 

sajnos változott, a nyakán és a kézelőjén gumiba húzatták, hogy „kényelmesebb 

legyen”, de az anyaga megmaradt, fehér gyolcs, állógallérral, rajta keskeny 

csipkével, az elején apró betűzésekkel a bevágás mentén. A lájbi díszítése is ha-

gyományos, széles és keskeny bársony, esetleg selyem, s cakkozásos nyakkivá-

gás és karöltő jellemzi. Buksa Jolán apró ráncokkal díszítést tesz a szoknya de-

rekára s az aljára, ahova széles, 5-6 cm-es és föléje két sor keskenyebb selyem-

szalag kerül. A kötény is lerakásokkal díszített. Eredetileg hosszú alsószoknya 

volt a régi viseletben, s angin az alján, hogy harang alakú legyen a fersing. A 

felnőttek tánccsoportja 2000-ben megszűnt. Most a Bekecs együttes egyik ide-

valósi tagja, Hanesz Arnold az V-VIII. osztályos tanulókat oktatja az eredeti 

sárpataki táncokra. A ruhákat öröklik vagy Buksa Jolánnal varratják, de sajná-

latosan a nagyon finom árnyalatú, jó ízlésről tanúskodó régi viselet kezd gic--

csesre fordulni, megjelentek az eredeti fehér vagy egy színárnyalattal a fer-

singnél világosabb selyemkötények mellett a rikító rózsaszín és citromsárga se-

lyemkötények is, melyek nem tartoznak az ősi viselethez. Erre tehát érdemes 

lesz figyelni a továbbiakban. Mindenképpen az értelmiségiek odafigyelése a ha-

gyományőrzésre igen dicséretre méltó Marossárpatakon is.   

 

 

Radnótfája 
 

Radnótfája a Felső-Maros mentének Szászrégen mellett fekvő települése. 

Népviseletét az 1940-es évekig őrizte meg, s a városhoz való közelsége miatt ez-

után polgári ruhában jártak. Az eredeti férfiviselet itt is a székely ing-lájbi-

harisnya-csizma ruhadarabokból állt. A fiatalok a XIX. század végén és a XX. 

század elején fekete kalapjuk mellé árvalányhajat tűztek, s a fekete vagy szür-

ke, a tetején benyomott báránybőrkucsmát télen használták. Házi pamutszőt-

tes ingük bebújós, mellévarrott szabású volt, keskeny pántgallérral, a mellkivá-

gást pedig letűrésekkel és fehér hímzéssel díszítették. Ez az ingszabás 1940-ig 

megmaradt. Fekete, háziszőttes gyapjúlájbijuk gallér nélküli volt, felső zsebbel 

a zsebórának, négy gombbal zárták, anyagát Régenben ványolták. Az idősek a 

XX. század elején fehér házi gyapjúszőttes harisnyában jártak, de csak fekete, 

simán varrt zsinórszegély díszítette a zsebén. Fiaik már priccsesnadrágot hord-

tak, többnyire kovásznai posztóanyagot vettek hozzá, s Petelében varrta meg a 

szabó. 1940-től cserélték át pantallóra. Az ujjas háziposztó, szürke színű volt, 

díszítetlen, fent egy, alul két zsebbel, dupla gallérral, derékig szabva. Fiaik is 

ezt viselték 1940-ig. Bundalájbit juhbőrből a helybeli néhai Sándorházi Sándor-

nál varrattak, s háromnegyedes hosszúságú bundát is viseltek télen, barnára 

festve. A helybeli szabó a néhai Csorvási Endre volt. Csizmát a városból rendel-

tek, az idős korosztály, s a fiaik is ezerráncú bokszcsizmát hordtak, viselőnek 

bakancsot vettek fel. Némelyek a fiatalok közül bürgeri csizmát is rendeltek 
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maguknak. A viselő lábbelibe és a csizmába kapcát tekertek a lábfejükre, ün-

neplőnek zoknit húztak, amelyeket a háziasszonyok gyapjúból kötögettek a csa-

ládnak. Az asszonyok egyujjas kesztyűt is kötöttek öt tűvel. A bundalájbit és a 

bundát nem hímezték, nem díszítették, és semmiféle nagykabátot nem viseltek 

az 1940-es évekig. A legények Radnótfáján sosem viseltek bokrétát művirágból, 

csupán a mellükre tűztek kerti virágot a lakodalmakon. 

Régen közelsége miatt korábban polgáriasodott a viselet, mint máshol. 1936-

ban még hordtak csizmát, priccsesnadrágot, 1950-ben még bebújós, elöl a mell-

pántig gombolós inget viseltek, magas nyakkal, szögletes kisgallérral, de már 

nyakkendőt kötöttek a gallér alá. Az egyházi gyűlésterem 1931-es fényképén a 

fúvószenekar tagjai (képünkön) már nyakkendőben láthatók. 

 

 
 

Férfiak Radnótfáján 

(Korabeli fotó) 

 

A radnótfáji székelyek női ruhaviseletéről az 1860-as évektől 1945-ig gyűltek 

adatok a még élő idős asszonyoktól, akik dédanyjuktól maradt ruhaneműkre, 

nagyanyjuk, anyjuk ruháira emlékeztek, valamint saját gyermekkori viseletük-

re. Nagy különbség volt a településen az iparoscsaládok és a földművesek öltöz-

ködése között. Az iparosok ruházatukban már a XIX. század végétől polgári ru-

hadarabokkal igyekeztek a városi ruhával azonosulni, s ezzel többnek látszani 

(a férfiak pantallónadrággal, nyakkendővel, a nők kalap-, kesztyűviseléssel, 

egybeszabott ruhákkal). A földművesek otthoni viseletében itt is végig a házilag 

szőtt kender, len vagy gyapotanyag jelentette az alapot, de az ünneplő ruhákat 

üzletből vásárolt kelmékből varratták a falu varrónőivel, például a néhai három 

testvérrel, Lázár Annával, Ilonával és Emmával. Egy idő múlva szabásmintákat 

szereztek be Régenből, s házilag készítették el a Singer varrógéppel a ruháju-

kat. 

A legrégebbi leányhajviselet a középen elválasztott, copfba font forma volt. A 

kislányok körfésűvel fogták le a hajukat, két hajfonatuk végére piros masnit 

kötve. A nagylányok egybefont, a hátukra eresztett haja is piros, rózsaszín mas-

nival végződött. Már csak két család emlékezik az asszonyok kontyán viselt fő-

kötőre. Egyik családban a 89 éves adatközlő anyósának a fekete, díszes főkötője 
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csak néhány éve kallódott el, a másik családban egy XIX. század végi fényképen 

a konty fölött kiemelkedő, tarajos főkötő látszik. A fejkendőviselet kiszorította a 

főkötő hordását. A fejkendő otthonra egyszerű karton, de a templomi fekete szö-

vet, bársony, melynek szélére rojtokat fűztek-bogoztak egyesek. Úrvacsorát csak 

fejkendővel vehettek a nők, a fiatalok a ruhájukhoz találó világos színűt, az idő-

sebbek feketét. A fiatalok kalárisgyöngyöt viseltek a nyakukban, pirosat, fehé-

ret, az idősek feketét, de általában egysorosat, ritkán kétsorosat. 

Mivel az 1920–30-as évekig bokáig érő sötét szoknyát hordtak, az ing mindig 

fehér volt hozzá, s mellévarrott szabású. Álló gallérú, fodros szélű nyaka volt, 

alája rövid ujjú inget vettek fel a nők, s ha melegük volt, a felsőt levetették. A 

XX. század elején csak hosszú ujjú ingeket varrattak ünnepi alkalmakra, házi 

vagy vásárolt pamutból, gyolcsból, „módjuk”, azaz anyagi helyzetük szerint. Be-

bújós ing volt, bő ujjú, mandzsettáján fodorral. Volt, aki melltartó gyanánt de-

rékig érő vászonlájbit vett fel az ing alá. Elöl nem volt rajta díszlevarrás, de há-

zilag horgolt csipke díszítette a 3-4 porcelángomb mellett. 

Az 1890–1920-as évek gyakran viselt ünneplő ruhadarabja volt a blúz is. 

Szabott ujjal készült, magasan csukódó, keskeny, kerek gallérral, mandzsettá-

val, ünneplőként bebújós szabással, selyem- és szövetanyagból. Színe általában 

sötét volt, sötétkék vagy fekete apró mintával. Derékban karcsúsították, néha 

övvel hordták. A lányok a szoknyába kötve, az asszonyok a szoknyán kívül, 

arasz-nyira kiszélesített szabással viselték. Szabott ujjal készült, kerek kicsi 

gallérral, amelynek szélén s a mandzsettán is csipke szaladt körbe. Volt végig-

gombolós is, fehér, finoman selymes gyolcsból, csipkével díszítve, de a csipkét 

rávarrták a blúz elejére, s nem applikálták bele. Sonkaujjú szabásút is lehet 

fényképeken látni, de maradt ilyen blúz a faluban, sőt tászlis gallérú is, a var-

rónők ügyessége szerint. 

A múlt századfordulón a radnótfáji nők is az inghez, blúzhoz hosszú, bokáig 

vagy földig érő szoknyát viseltek. A szoknyák ünnepi alkalmakra sötét színű, 

kék, sötétbarna, fekete szövetből készültek. Szabásuk két darab összeillesztésé-

ből állt: deréktól a csípőn sima anyagot használtak, hozzátoldva egy nagy, leva-

salatlan rakásokkal, vagy holosan bővülő, az alján egészen bő anyagot. A szok-

nya legaljára kefezsinórt varrtak. Általában egyszínű szövetanyagot használtak, 

s az aljára arasznyira zsinórt vagy szalagot tettek egy sorban, díszítésül, a 

szoknyával egyező színben. (Olyan fénykép is maradt fenn, amelyen a bő, hos--

szú szoknya alján dupla, fényes anyagú fodrok láthatók.) Alája nyáron pamut, 

télen parkét alsószoknyát vettek fel, csipkés szegéllyel. A 20-as években már há-

tul csukódott a szoknya, cipzárral. Ehhez az ünneplő szoknyához nem kötöttek 

kötényt. A viselő nyáron ráncos kartonanyagból készült. A fiatalok hosszú szok-

nyája otthonra üzletből vett, világos színű, zöld-barna csíkos kelme volt. Otthon 

is szőttek viselőnek gyapot háziszőttest, szürke, drapp, barna alapon zöld-piros 

csíkokkal vagy kockákkal. A kislányok háziszőttes szoknyában jártak iskolába, 

lent, kendert, gyapotot festettek színesre az anyagához. A legrégebbi viselethez 

ünneplőnek fekete bársony vagy diftinlájbit vettek fel a nők, a módjuk szerint. A 

lájbit bársonyszalaggal szegték körbe, melléje egy sor sima, de néha kacskarin-

gós zsinórdíszt is varrtak. A nyárit nem bélelték ki, de a téli ünneplő selyem-

bélést kapott, hogy tartása legyen, és melegebb is. A blúzhoz nem vettek lájbit, s 

így a lájbiviselet rendre elmaradt. Az 1920-as években templomozáshoz fodros 
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kendőt tettek a karjukra négybe hajtva, delinszőrből vagy selyemből, s ezt ma-

guk elé tartották. Maradt ránk olyan fénykép is, amelyen fehér, bő, hosszú 

szoknyában, melyet két sor színes szalag díszít az alján, s a blúzon is ez a pánt-

lika látható, két fiatal lány guzsalyról kendert fon, mélyen kivágott lájbival, elöl 

kapcsokkal, lóhereleveles zsinórozással. Ez a zsinór a rövid ujjú blúz ujján és 

nyakán is szerepel, 1926-ban. Ez azt bizonyítja, hogy 1925-től az addig sötét 

színű öltözet kezdett megszínesedni. Kötényt csak házi és mezei munkához vi-

seltek, kartonból melles kötényt, derékkötényt pedig csíkozott háziszőttesből. 

 

 
 

Székely György lelkész gyűjtése 

 

A radnótfáji női viseletben az 1930-as évektől általános változás állt be. Egy-

részt, akárcsak a polgárság körében, az I. világháború után, a szoknyák hossza 

változott meg, bokáig érő helyett lábszárközépig érővé alakították. Az ősi, XIX. 

század végi fodros, magas nyakú, csipkés mandzsettás ing is elmaradt, az újabb 

generáció kivágott nyakú inget hordott, melynek vagy V alakú, vagy kerek volt 

a kivágása, hogy az alája vett, térdig érő fehérneműing kézi horgolású, s a mell-

részt díszítő csipkéje kilátsszék, vagy az áttetsző anyagon át láthatóvá váljék. A 

hosszú ujj megmaradt, „a csóré karjukat nem mutogatták” — mondta egyik 90 

éves adatközlőm. A viselő lehetett tarka anyagból, de az ünneplő házi fehér 

gyapotból, később bolti fehér gyolcsból készült. Szabása lehetett sonkaujjú, ka-

zakos, mandzsettás vagy elszűkülő karokkal. A szárközépig érő ünneplő szok-

nya anyagát, a finom szöveteket, delinszövetet, kasmírt üzletből vásárolták. Le-

hetett mintás is, egyszínű is, s általában anyagi okokból csupán egy-két ünneplő 

szoknya készült egy nő számára. Szabása a régi maradt, felül szűkebb darabból, 

hozzátoldott, bővülő, harang alakú, mert ezt tartották szépnek és kényelmes-

nek. A legősibb téli holmi a nőknél a nagy hárászkendő volt, de készült három-

negyedes hosszúságú, vastag gyapjúujjas is gallér nélkül, karcsúsított derékkal. 

Ez finoman szőtt háziposztó volt, egyesek kerek vagy hegyes gallérral varratták 

az 1930-as évek közepétől, s fekete prémgallért illesztettek rá. Jól kibéleltették 

télire, hogy meleget tartson. A bundalájbi is már a XIX. századtól divatos volt 

„cseptár” néven, házi bőrökből, a bőrt barnára festve, díszítés nélkül varratták 
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meg. Leányaik a ’45-ös, ’50-es évektől már üzletből vett, hosszú télikabátot vi-

seltek. Csizmát már a mai 90 évesek nagyanyja is hordott télen. Nyáron spang-

lis cipőt hordtak flór, majd patentharisnyával, s itt is volt száras cipő, mint 

mindenütt a székelyeknél. A leányok az 1940-es évektől kezdték levágatni a ha-

jukat, de az asszonyok kontyviselete még megmaradt egy ideig. 1940-től a leá-

nyok ünnepi alkalmakra ún. „magyar ruhát” varrattak, pártával. Ezeket a ru-

hákat Dobos Ilona varrta, vagy volt, aki Beresztelkén zsinóroztatta a lájbit, má-

sok házilag készítették el. Ünnepélyeken viselték, két-három évig. Az asszonyok 

nem varrattak ilyen ruhát. Ezután már teljesen polgári ruhába öltöztek a nők, a 

régi viselet eltűnt, egybeszabott ruhák, selyemharisnyák, kalapok hódítottak a 

városhoz való közelség hatására. Néhol még fellelhető egy-egy régi, dédmamától 

megmaradt ruhadarab, valamint családi és egyházi fénykép, amelyekből követ-

keztetni lehet a hajdani, XIX. század végi — XX. század eleji székely viseletre, 

mely nagyon hasonlít az Alsó-Küküllő mentihez. Érdemes lenne ünnepi alkal-

makra ezt a régi, eredeti ruhát visszaállítani, mely jellegzetes, s nagyon hason-

lít a többi Felső-Maros mentén viselt, hajdani székely ruhákhoz. 

 

 

Sáromberke 
 

Sáromberke a Maros folyó bal oldalán fekvő település, pontosan középen (kb. 

15 kilométerre) Marosvásárhely és Régen között. A férfiviselet a már ismert ha-

risnyás, később priccsesnadrágos, ujjasos, lájbis székely ruha, melyet 1890-től 

1970-ig kísért végig ez a gyűjtés. A fiatal fiúk zöld, a férfiak fekete kalapot vi-

seltek, de a régi öregek télen-nyáron báránybőr kucsmával jártak, melynek ka-

rimája és beütött teteje volt. A mai 90 évesek szülei és maguk is bebújós, hasí-

tott ingben jártak, melyet a háziasszony viselőnek kenderből, elegyesből, ünnep-

lőnek gyapotból szőtt. 

Nyakán a széles pánt két-három gombbal csukódott, s ujjnyi széles kitűrő je-

lezte a gallért. A hasítékot nem díszítették kétfelől, a csuklón sem ráncolták, s 

egy gombbal zárult. Itt nem viseltek ünnepeken bokrétát, csupán húsvétkor, la-

kodalmakon (a vőfélyek), s többnyire élő virágból, ibolyát, szegfűcsokrot, csak 

később művirág vásári bokrétát, s többnyire azt is a mellükre tűzve, nem a ka-

lapra. 1960-tól tértek át a végiggombolós ingre, melynek gallérja hegyes és szo-

katlanul széles volt, s gyolcsból készült. Fekete vagy szürke, házilag, fenyőága-

san szőtt lájbijukon fent egy, alul két kicsi zseb volt, a zsebóra helye a bélésbe 

téve a bal alsó zsebbe, ezt még 1987-ben is használták. Az alsónemű is házi-

szőttes gatya, kender, s ünneplőnek elegyes volt. A legrégebbi nadrág itt is a fe-

hér háziposztó harisnya, zsinórdíszítés nélkül, csupán a zsebszegély volt kék, 

ritkábban fekete anyagból rajta. Ezt az öregek halálukig viselték. Fiaik az 1960-

as évektől az 1970-es évekig priccsesnadrágot hordtak szürke háziposztóból. Hí-

res szabómesterük, néhai Böjte Ferenc és Pál Vencel varrta a posztóholmikat 

ványolás után. Pantallót csak 1970 után vettek fel, tehát azonos időben a temp-

lomi ünneplő nadrág, korosztályok szerint, harisnya, priccsesnadrág és pantalló 

volt. Az ujjas fenyőágasan szőtt háziszőttes gyapjú volt, melyet a ványolóban 

ünneplőnek feketére festettek. Bélése parkét anyagból készült, de gomboltak be-

le bundát is, vagy bundalájbit vettek télen alája, plüss- vagy báránybőr gallért 
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téve rá. Házilag kötött szvettert, lájbit is hordtak hideg időben. Az ujjast a ’40-

es években vitézkötéssel díszítették, ez aztán elmaradt, de az 1970-es években 

készült szürke gyapjúujjasokra ismét felvarratták, magyaros jellege miatt. Öt 

gomb volt az ujjason, viselőnek barnát vagy a természetes színét használták. 

1960-ig szőttek a háziasszonyok posztóanyagokat. 

A viselő lábbeli itt is a bakancs, nyáron később bolti szandál, s az 1880-as 

évektől majdnem minden háznál ünneplőnek csizmát vettek Régenből, kemény 

szárú bokszcsizmát. A székely viseletet az 1970-es évektől hagyták el a férfiak, s 

öltöztek át polgári ruhába, de, mint már említettem, az öregek a harisnyát halá-

lukig viselték. 

 

 
 

Férfiruha a 30-as évekből 

(Bartha Annamária gyűjtéséből) 

 

A sáromberki női viselet lejegyzése igen nehéz feladat a gyűjtő számára. Az 

eredeti női ruhákat 1900-tól az 1930-as évekig csak a ma már 80 évesek nagy-

anyja, a „nanók” viselték. Lányaik, akik szolgálni mentek az 1920-as évektől 

Bukarestbe, Marosvásárhelyre, már anyjuk ruháit nem vették fel, polgári ru-

hákba öltöztek. A leányok a hajukat kisebb korukban két ágba, nagyobb koruk-

ban egy ágba fonva, masnival, a hátukon viselték, s a hajlevágatás nem járt 

együtt a polgári ruha felvételével, csupán az 1960-as években kezdődött, s az 

idősebbek ma is kontyot hordanak. A kontyot a XX. század elején lapos „konty-

fára” tekerve, a fejük tetejére rakták, de leányaik — mai napig is — leteszik a 

tarkójukra, s kontytűkkel erősítik fel. 

A ruhanemű viselőnek a II. világháború után is még háziszőttes volt. Az ün-

neplő inget házi gyapotszőttesből varratták. Eresztett vállú, bő ujjú, hasított ing 

volt, sűrűn fodros nyakkal és kézelővel, elöl gombolva. Az ünneplő ing fodrára 

csipkét is tettek. Az inget bekötötték a fersingbe. Alája alsóneműként vállon 

gombolós, fehér, szőttes alsó inget vettek fel, mely a csípőjükig ért, bebújtak a 

nyakán, szűkre szabott volt, melltartóként viselték. A réklit vagy csak az alsó 

ingre, vagy hidegben a felsőre vették rá (ilyenkor kilátszott a nyakán az ing fod-
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ra, s a kézelőn is szétterült). Varrták házilag is a viselőt vászonból, de az ünnep-

lő egyszínű vagy apró mintás delinszőr, kasmír, szövetanyagból készült. A nya-

kán többnyire pánt volt, nem gallér. Elöl végiggombolták, s mellette 4-4 levar-

rott hajtás díszítette. Többnyire sötét színeket használtak, de a lájbis fersing 

lájbianyaga megegyezett a fersingével. A blúz selyemből, bársonyból is készül-

hetett, s ha gallért varrtak rá, azt csipkével szegték be a ’30-as évek végén. A 

lájbi anyaga kasmír, fekete delinszőr ünneplőnek, két-háromujjnyi fekete bár-

sony szegélyezte körben, kapoccsal zárult. Nem zsinórozták, nem gyöngyözték, s 

leért a fersingig a hossza. 

A sáromberki nők két alsószoknyát hordtak: legalul egy pendelyt, házi pa-

mutvászonból, pántra varrva, elöl összetűzve. Erre vették rá a bő fehér alsó-

szoknyát, szintén házi gyapotszőttes anyagból, alján csipkével. Ezzel csak temp-

lomba jártak, táncba nem. Télen a fersing alá meleg alsószoknyát kötöttek a de-

rekukra, flanell- vagy szibilanyagból. 

 

 
 

Sáromberki női ruhák 1907-ből 

(Berekmériné Mózes Ilona gyűjteményéből) 

 
A fersing bő, ráncos, bokáig érő, elöl csukódó szoknya volt. Anyaga kasmír, 

szőrdelin nagyünneplőnek, alján négyujjnyi bársonyszegéllyel, mely felett egy 

keskenyebb bársonycsík, a „csikó” futott körbe. Ezt a hosszú, többnyire sötét 

színű fersinget az 1920-as évek elején a fiatalok levetették, kiment a divatból, a 

leányok egybevarrt szövetruhára cserélték. A lájbis fersing is a „nanók” idejéből 

való, bordó színű, segesvári szőttesből varratták, ez mintás is lehetett, színes is, 

pepita is. 

A kötény, surc otthon is, ünneplőként is szerepelt. Kötény nélkül senki sem 

ment a templomba a XX. század elején. A szögletes szabású, keskeny csipkével 

körbevarrt kötény többnyire magában mintás selyemből készült. Legünnepibb a 

fekete selyemkötény volt, s hátul kötötték meg. Télire a nagyanyák hárász-

kendőt tettek fel, mely fejtől talpig meleg takaróként beborította őket. Volt bun-

dalájbi is, még a ’40-es években is, de viselőnek, díszítés nélkül, prémmel szegve 

csupán. Lányaik már üzleti posztóból lábszárközépig érő nagykabátot varrattak 
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maguknak. 1943-ban Fülöp András szabómester posztó háziszőttes anyagból 

varrt vitézkötéses, magyarosan zsinórozott női kabátokat. Régi híres varrónő 

volt a faluban néhai Vajdáné Fülöp Zsuzsánna, aki még az 1970-es években is 

dolgozott. 

A lábbeli a régieknél viselő és ünneplő fekete bokszcsizma, leányaiknál szá-

ras cipő, nyáron bőrtalpú kötött pampó, háborús időkben fatalpú, bőrpántos 

szandál volt. Az idősek halálukig viselték a sáromberki ruhát, kb. az 1950-es 

évekig. Megmaradt máig is a konty s a téli fejkendő viselete. 

 

 
 

Jegyespár az 1930-as évekből 

(Bartha Annamária gyűjtése) 

 

Begyűrűzött ide is az ún. „székely ruha” divatja, volt pár évig csíkosan szőtt 

(piros-fekete-zöld) szoknyás kórus, tavaly pedig az iskolásoknak varrattak 14 

darab csíkos szoknyát. Elő lehetne venni itt is az eredeti, saját, szép viseletet, s 

abban ünnepelni. 

 

* 
 

A gyűjtés lezárása után került elő Berekmériné Mózes Ilona családi albumá-

ból egy 1907-ben készült fénykép, rajta két nő és két gyermek látható. Egyik 

nőn lájbis fersing van, a másikon lájbi és fersing külön. A képen látható női ru-

hák feltűnően szépek. A fehér, fodros nyakú, fodros kézelőjű, fekete lájbis, a fe-

kete nagyünneplő selyemköténnyel királynői testtartást ad a viselőinek. Adat-

közlő ebből a korból már nem lehet életben, de a sötétkék, sötétbarna, bordó 

szín, melyeket a fersingnél később emlegettek, valószínű lehetett, mert a szok-

nyák világosabbak a köténynél. A képen még mindkét lájbi cakkos díszítésű a 

mellrészen és karöltőn. Ez a két ruha mintául szolgálhat a sáromberki viselet 

felújításához, még úgy is, ha rávesznek egy réklit is, amint az a fényképen lát-

ható. 
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Körtvélyfája 
 

Körtvélyfája a Felső-Maros bal partján, Régen és Sáromberke között fekvő te-

lepülés. A férfiak viselete a székely harisnya, később a priccsesnadrág, tehát 

megegyezik a szomszédos falvakéval, s 1970-ig követhető a népviselet használa-

ta. A fejrevaló a fiataloknál szürke, barna vagy zöld kalap, a házasoké csak fe-

kete. A legények ünnepi kalapjának bal oldalára piros muskátlicsokrot tűztek, 

zöld levéllel, sorozáskor pedig piros szalagot tettek rá körbe, mely hátul derékig 

lecsüngött (ez még a mai öregek fiatalkori kalapján is szerepelt). Télen a férfiak 

feltűrt szegélyű, fekete báránybőr sapkát viseltek. Vásárhelyi szűcsnél rendel-

ték, s az ünneplőhöz karakülbundát használtak. Ingük a legrégebbi szabással 

keskeny, csupán másfél ujjnyi gallérú, hasított, mellévarrott szabású volt, a vi-

selő kenderből vagy elegyesből, házilag készült, az ünneplő házi gyapotszőt-

tesből. Ejtett szabású vállát ráncolták, keskeny mandzsettája egy gombbal zá-

rult. A nyakán a kis gallér és a pánt három gombbal csukódott. Középen, a be-

vágás két oldalán az ünneplő ingen négy-öt lerakás szerepelt, s porcelán-

gombokkal csukódott. A mai idősek már bolti gyolcsinget is viseltek. A fekete 

színű, dupla gallérú lájbi anyaga is háziposztó volt, béléssel, s egészen az 1960-

as évekig viselték. Nem zsinórozták, de volt egy felső órazsebe, s két kis zsebe 

kétoldalt. Később kétsoros gombolással varratták, s a fiatalok díszzsebkendőt 

tettek a felső zsebükbe. 

 

 
 

A legrégebbi nadrág a házilag szőtt, szürke gyapjúharisnya, az ünneplő néhol 

fehér gyapjúból szőve. Zsinór nem díszítette, csak fekete szegély a zsebeken. 

Néhai Nagy Sándor szabó varrta meg a posztóholmikat. A harisnya viselő és 

ünneplő ruhadarab volt, s az 1980-as évekig hordták az idős emberek. Alája 

„kendergagyát” vagy ünneplőnek elegyest viseltek. Ujjast vettek fel felsőruha-

ként eredeti, festetlen szürke vagy barna háziposztóból. Az otthoni egyszerű, az 

ünneplő finomabb anyagból készült, jobban ványolták, bélése parkét s házi ken-

dervászon. Keskeny gallérjára télen fekete báránybőr gallért varrtak. Három-

negyedes hosszúságú volt, amíg a kisujj leért. Az ünneplőt fekete zsinórral díszí-

tették, nyolcasokkal körben az alján, a hátán is, s az ujjakon. Kétsorosan fa-

gombokkal csukták össze. A mandzsettán és a bal felső zsebén a zsebfedő fekete 

visszatűrt posztó volt. Az idősek fiai 1935-től varrattak priccsesnadrágot, s ezt 

viselték 60-70 éves korukig, de az idősek a harisnyát hordták halálukig. Még ma 

is, a XXI. században lehet harisnyás öregeket látni a faluban, igaz, csak elvétve. 
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A priccsesnadrág anyagát házilag is szőtték, de vásárolták is. Az mindig barna 

volt, a hozzá való kabát is, a nadrág is egyforma anyagból készült. Az első pan-

tallót 1950–60-tól kezdték hordani, ezt is néhai Nagy Sándor varrta meg. Tehát 

a templomban mindenik korosztály a XX. század második felében más-más tí-

pusú nadrágot viselt. 1940-ben ún. „magyar ruhát” varrattak, fekete vitézköté-

ses, szürke háziposztó ujjassal, fekete zsinórozással. 1944-ig ez volt az ünneplő 

ruha. Ezután visszavették a bekecset. 1970-től, a városba ingázások idején álta-

lánossá vált a polgári öltözet. A XX. század elején fekete, kemény szárú 

bokszcsizmát rendeltek Régenből Antal Józsefnél. A viselő bakancs volt itt is, 

nyárra a jobb módúak félcipőt vettek, de mezítláb dolgoztak a mezőn. A pric--

csesnadrág-hoz a fiatalok a XX. század közepétől már ráncos csizmát hordtak 

ünneplőként. 

 
 

Fiatalasszony gyermekeivel, 1943 

(Papp Edda gyűjtése) 

 

A körtvélyfáji női viselet itt is koronként változott, így három fontos szaka-

szát lehet megkülönböztetni: a XIX. század végétől 1920-ig a hosszú lájbifer-

singet viselték, az I. világháború után a lábszárközépig érőt, s az 1950-es évek-

től a rakott szoknyát blúzokkal, réklikkel. A mai 90 évesek nagyanyja a vidéken 

általános bokáig érő lájbifersingben járt. Hajukat egy ágba fonták a leányok, 

nem kötöttek masnit a végére, hanem a szalag két vége lecsüngött a fersing al-

jáig. Munkához koszorúba is kötötték a hajukat, befonva a szalagot. Kontyolás-

kor a menyasszony haját két ágba fonva csavarták kontyba, s reá fekete főkötőt 

helyeztek. A főkötőt készen vették. Anyaga szatén vagy klott anyagból volt, reá 

„cakkenyeket” varrtak elöl körben bársonyból, s apró fodrocskák, pici piros ró-

zsabimbók, zöld levelek díszítették, selyemanyagból. Két méter hosszú ripszsza-

laggal kötötték meg az álluk alatt, de ez színes, rózsás „cseh pántlika” is lehe-

tett. Ezt a színes szalagot levették később, s ha fiatal halottat temettek, a ha-

lottvivők a derekukra kötötték, s az 1950–1960-as években hófehérbe öltöztek. A 

főkötőt a XX. század elején még templomba is feltették, s minden öregasszonyt 

ezzel temettek el. 1962-ben temették el az utolsó főkötős öregasszonyt, felöltöz-

tetve régi, ráncos ingébe és a lájbis fersingbe. A ruhákat a tulipánosan festett 

kelengyésládában tartották. A fejkendők színe mindig is a nők korához igazo-

dott. Készen, vásárból vett pamutkendőket hordtak, magában mintásat: a fiata-
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lok sárgát, drappot, kéket, az asszonyok barnát, kéket, sötétzöldet, az idősek 

csak feketét, s az ünneplő finom anyagú „szőrkeszkenyő” volt. A fiatalok gyön-

gyöt viseltek a nyakukban. A régieké apró szemű piros, búzakék, fekete, 3-4 so-

ros, nyakra simuló vásári portéka volt, a legény vette meg a leánynak ajándék-

ba. A ’20-as évektől kétsoros klárisgyöngyöt viseltek, üvegszerű, matt anyagból. 

Az ing viselőnek házi kendervászonból készült, az ünneplő pedig házi gya-

potszőttesből. A régebbi mellévarrott szabású, s ahol jobban kopott, a vállon, 

dupla anyagból varrták. Bőven ráncolták a váll alatt, és a mandzsettánál is az 

ujját. Nyaka szépen díszített mestermunka volt, az ünnepi bevágott, s a nyakán 

pánt futott körbe fodorral, s még inkább fodrosan, kétsorosan rávarrt horgolt 

csipkefodorral. A bevágás két oldalát pókos azsúrozással és fekete vagy kék, 

bordó, apró keresztszemes mintával díszítették kétfelől, a gombolása mentén. A 

keresztszem pamutja talált a fersing színével. A kézelőt is másfél ujjnyi kereszt-

szemes mintával hímezték ki. Néhai Gyuláné Bíró Anna varrt ingeket, de híres 

varrónő volt néhai „úri Zsuzsika”, később Demeter Mária (1944–48 között). Az 

ing alá a régiek melltartóként háziszőttes fehér lájbit vettek fel, a későbbi gene-

ráció már gyolcsból varratta. A „lájbinak” nevezett fehérneműnek széles válla 

volt ujjak nélkül, a mell alá ért, s oldalt gombolódott. Ezt deréktól lefelé az ún. 

„ing”, vagyis a szűkebb alsószoknya folytatta, erre vették a díszített, csipkesze-

gélyű fehér alsószoknyát. Ezt takarta a bokáig érő lájbis fersing. 

 

 
 

Körtvélyfályi ünneplő női ing 1920-ból 

 (Demeter Anna gyűjteményéből) 

 

A körtvélyfáji női székely viselet az 1930-as évektől alig változott, csupán 

megrövidült, nem bokáig, hanem „szárközépig” ért. Az 1925–30-as évektől a le-

ányok egy ágba font hajuk végéből egy arasznyit kihagytak, s masnit kötöttek a 

végére piros, rózsaszín, fehér, égszínkék pántlikából, ez 1950–60-ig így volt. Fő-

kötőt már nem használtak a kontyoláshoz, csak fejkendőt. Az alsónemű is 

ugyanolyan maradt. A lájbisfersing a régieknél fekete szőrfersing volt ünnepek-

re, de nem vékony anyagból, hanem keményebb fogású delinszőrből. A lájbit 

nem vágták ki mélyen, s a mell alatt ért véget, azaz itt varrták össze a fer-

singgel. A lájbit és a fersinget ugyanabból az anyagból varratták. A fiatalok 

bordó, búzakék, zöld, az idősek fekete anyagot használtak. A fiatalok lájbiját 

körben kicakkozták, az aljára vagy körbe másfél ujjnyi bársonyszalagot varrtak, 
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melléje téve, azaz föléje varrva a „csitkót”, az egy- vagy kétsorosan rátett, vé-

kony fekete zsinórt. Farkasfog is díszíthette a lájbit, s néhol gyöngyöt varrtak a 

két sor „csitkó” közé ujjbegynyi vagy apró fekete gyöngyökkel sorba rakva. A 

fersing ráncos, minél bővebb, többszélnyi anyagból készült szőrfersing volt. Ke-

fezsinórt varrtak az aljára, föléje alul négyujjnyi széles bársonyszalagot, s kis 

hézaggal föléje a fekete zsinór „csitkót”, ez egyujjnyi széles bársonyszalag is le-

hetett. Általában három szélből készült a fersing, elöl megkötve, melyet a kö-

tény takart. Az 1930–40-es években a leányok a fersing aljára belül „lantornát” 

varrattak, mely körben kitartotta a piros, kék, zöld fersinget a táncban, hogy 

„ropogjon”, a régiek a hosszú fersinghez fehér pamutkötényt kötöttek, körbe 

csipkével szegve, ráncolva, alul a két hajtás fölé fekete, kék keresztszemes min-

tát varrtak, középen a viselője monogramjával. A kötényt elöl, középen kötötték 

meg. A lájbisfersinget az idősek fekete szövetből, klottból, fekete köténnyel még 

az 1950–60-as években is viselték a templomban. Az idősek leányai az 1920-as 

években már a fersinghez találó, egy árnyalattal világosabb selyemkötényt var-

rattak, alul a két hajtással, s körbevarrva keskeny fehér csipkével. Szerették a 

krémszínű selyemkötényeket. Ilyen maradt fenn máig egy, az 1920-as években 

varratott kontyolóruhán, kávébarna lájbisfersinggel viselve. 

A rékli régi és újabb ruhadarab a faluban. A nyári kartonból, hidegben 

parkétból varrott, mintás anyagból készült viselőnek bubigallérja volt, elöl vé-

giggombolós. Kívül-belül viselhették a szoknyához, de hidegebb időben rávették 

a lájbisfersing ingére is. A leányok alsószoknyája is módosult, az 1950-es évek-

ben alul az „arzet”-nek nevezett szűk alsószoknyát kettévágták középen, csipke-

betoldással, s alján is csipkével díszítve, gyolcsból varratták. 

A lábbeli a XX. század elején itt is a száras cipő volt, de ünneplőnek bokszcsiz-

mát viseltek. Csíkszentdomokosról jött ide egy csizmadia, felvette a rendelése-

ket 1948–49-ben, s ő készítette el a csizmákat. Hizlalt ökröket szolgáltattak be 

az államnak, s érette talpanyagot és gyapotot kaptak, így szerezték be a viselet-

hez szükséges anyagokat. A régiek nagykeszkenyővel jártak télen, lányaik Ré-

genből karcsúsított 3/4-es posztókabátot vettek, melynek gallérja, két zsebe volt, 

s fekete zsinór futott le a nyakától a gombolás mellett. Parkét- vagy diftinbélése 

volt. Lájbit is kötöttek gyapjúból, de a régiek rövid bundát is viseltek, mely de-

rékig ért, a régeni szűccsel varratták meg, báránybőrből. 

A Körtvélyfáján honos régi női népviseletet a gyűjtött anyagból korábbi ös--

szeállításainkban az 1940-es évek végéig mutattuk be. Mi történt a régi ruhák-

kal, lájbisfersinggel, ingekkel, kötényekkel? Kitört a második világháború, 

amely alatt az 1940–44 közötti években a lányok itt is megvarratták piros-fehér 

anyagból a pártás, ún. „magyar ruhát”, s utána a háborús nélkülözésekben a la-

kosság minden meglévő anyagot felhasznált, átalakított az újabb divat szellem-

ében. Így a fersingek anyagából rakott szövetszoknya lett a fiataloknak, blúzok-

kal, réklikkel. A rakott vagy holokkal varrt szövetszoknya legtöbbször egyszínű 

volt (mint a lájbisfersing szoknyája), s korosztályuk szerinti színekben viselték 

a nők, a világosabbat a fiatalok, a barnától a feketéig az idősek. Karton-

blúzokat, ünneplőnek selymet viseltek, többféle gallérral, szabott ujjakkal, s 

ezek már tarka anyagból is készültek. Szárközépig érő hosszúságú maradt a 

szoknya, de a kötény viselése teljesen megszűnt. Hidegben kötött szvettert, té-

len már készen vásárolt üzleti télikabátot hordtak. 
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A teljes kivetkőzés a viseletből az 1970-es évektől történt, az ingázással pol-

gári ruhát kezdtek hordani. De ne felejtsük el, a fiatalok ingáztak, az idősek pe-

dig sokáig megőrizték a régi viseletet, s a fejkendő hordása szinte napjainkig 

tartott.  

A régi menyasszonyi ruha a népviseleti darabok fehér selyemből való meg-

varratását jelentette: blúzt, fehér fersinget, fehér kötényt vettek fel, s kölcsön-

kért fehér fátylat tettek a fejükre. Adatközlőim nem emlékeznek arra, hogy a 

konfirmálók népviseletet vettek volna fel, polgári fehér ruha volt még a mai öre-

geken is hajdanában.  

 

 
 

Lányok és fiúk a Bokréta tánccsoportból 

(Szász Péter felvétele) 

 

Véleményem szerint a körtvélyfáji régi lájbisfersinges népviselet, azaz a helyi 

székely ruha annyira ünnepélyes, méltóságteljes viselet volt, akárcsak a szom-

szédos Sárpatakon és Sáromberkén, hogy ünneplőnek érdemes lenne megvar-

ratni ma is konfirmálásra, iskolai ünnepélyekre, a falunapokra, s vallásos ün-

nepeken templomba járni. A falu értékes viseletét meg kellene menteni, s fel-

éleszteni. Jó úton halad az iskolai tánccsoport ilyen szempontból, mert a 2007-

ben indult, majd újraindult Bokréta együttes nagycsoportjának (VI., VII. osztá-

lyosok) ruháit régi fényképek alapján megpróbálták a régi viselethez közelíteni. 

A lányok már ebben táncolnak, csupán a szabás, a virágmintás, színes fersingek 

még átigazításra várnak, hogy a körtvélyfáji népviseletet jobban megközelítsék, 

s a fiúk öltözete még nem készült el, de az igyekezet példaértékű. Ez a koreográ-

fus Szász Péter kezdeményezése, s feleségének, Magdolna tanárnőnek a hagyo-

mány visszaállítására vonatkozó igyekezetét is mutatja.  

Körtvélyfáján komolyan gondolkozni lehetne állandó faluház, múzeum létre-

hozásán, ahol a viseletet is bemutatnák. 
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Vajdaszentivány 
 

Marosvásárhely és Szászrégen között a Luc mentén fekvő település. Nevét az 

1332-ben épített plébániatemplomáról kapta, melyet Keresztelő Szent János 

tiszteletére szenteltek fel. A vegyes lakosságú, többségében magyarok lakta te-

lepülés a reformáció óta templomával együtt református vallású, de más feleke-

zetek is élnek benne.  

A néprajzi gyűjtés a viseletet a mostani 75-85 évesek nagyszüleiig tudja vis--

szavezetni, a nők ugyanis az 1930-as évektől már polgári ruhára cserélték fel a 

népviseletüket, ezért nehéz a gyűjtés.  

 

 
 

Vajdaszentiványi legények 1920-ból 

 

A férfiviselet ennél hosszabb ideig élt, az 1970-es években még ebben is jár-

tak, a fúvószenekar 1967-es fényképén a zenészek többsége viseletben szerepel, 

s az adatközlők is emlékeznek rá. A fiatalok zöld, az idősebbek szürke vagy fe-

kete kalapot viseltek, fekete szalaggal körbevéve. A régiek a kalap tetejét kör-

ben „feltűrték”, később polgári mintára hosszában beütötték. A kalapot készen 

is vásárolhatták a szászrégeni piacról, de helyben is megrendelhették egy régeni 

származású idős asszonynál. A kalap mellé a legényeknek a szeretőjük tűzött 

virágot (ibolyát, jácintot, muskátlit). A katonai behívócédulát vagy helyette csak 

a papírt összehajtogatva a kalapjukra tűzték a búcsúbálon. Télen fekete bá-

ránybőr sapkát hordott minden férfi, a kalaphoz hasonló régebbi és újabb betű-

rési módon. 

A munkába és hétköznapokon házilag szőtt kenderinget vettek fel, de az ün-

neplő, a templomba járó előbb házi gyapotszőttes, később bolti gyolcsból varrott 

ing volt.  

Szabása különleges. Egyik adatközlőm megőrzött egy százéves házi gyapo-

tinget. Az adatközlők a régi ingek gallérját „orosz gallérnak” nevezik, ami két 

centiméter magas, a nyakon simán álló gallér, melynek szélére nem toldva, ha-

nem rávarrva kézi horgolású csipkét illesztettek, s csupán ez tűrődött le a nya-
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kon. Hasított inget viseltek, hónaljékkel. A kopás kivédésére dupla anyagból ké-

szült a válla. A háziszőttes keskeny anyagát a szövőszék határozta meg, ezért 

eleje-háta, de még az ujjai is betoldással készültek, hogy nagyon bő legyen az 

ing. Elöl a mellkivágás a betéten ötven centiméter mély, kétfelől levarrott rán-

cokkal, aminek közepén ujjnyi széles a csipkebetét. A nyakon két, a hasítékon 

hat fehér porcelángombbal csukódik, legalul pánt zárja le négy, díszként rávar-

rott porcelángombbal. A derékon alul élő ingrészt a pánt alatt összeráncolták. 

Az ing hátrészén is a nyakban sűrűn ráncolt az 50 centis betét. Az ujjak is bő 

szabásúak, 67 centiméter szélesek, harminc centiméter a betoldásuk. A kéznél 

sűrűn összeráncoltak, s a kézelőn is házicsipke betét van, amely két fehér 

gombbal csukódik.  

A férfiviselet fontos ruhadarabja volt az ingre felvett, fekete háziposztóból 

varratott lájbi. Ez mindig fazonnal, dupla gallérral készült, s négy-öt gombbal 

csukódott. Egy felső kisebb s két nagyobb oldalzsebe volt. A mellény hosszában 

ráborult a nadrág felső részére. Az ősibb nadrág itt is a háziposztó harisnya 

volt. A viselő lehetett szürke, de az ünneplő fehér volt. 1940-ben még minden 

férfi viselte, az öregek pedig tovább, a 60-as évekig, halálukig is. A harisnyát 

zsinórminta nem díszítette, csupán az ellenzőjén s a zsebszegélyén volt széle-

sebb fekete zsinórszalag. 

 

 
 

Családi kép a múlt század kezdetéről 

 

A házigyapjút Marosvásárhelyen, Szászrégenben, Kibéden ványolták meg, s 

aki nem tartott juhot, Kibédről vagy a piacról vette meg a harisnyának való 

posztóanyagot is. A fiatalok már az 1940-es évektől priccsesnadrágot varrattak 

maguknak harisnya helyett, szürke vagy fekete posztóból. Előbb háziposztóból 

készült, később már az üzletekből vásárolt szövetből is varrattak néhai Topor 

Péter szabóval.  

A kabát szintén háziposztóból készült. A gujbi kétnyüstösen szőtt, gallér nél-

küli viselőkabát volt, házimunkára és a mezőre. Az ünneplőt négynyüstösen 

szőtték, ez volt az ujjas. Hossza addig ért, amíg a viselője keze leért, így takarta 

a derekát. Szürke anyagát a gombolásnál vastag fonatú, fekete színű, zsinóros, 

lóhereleveles vitézkötéssel díszítették. Általában öt gombbal zárták az ujjast. 

Télen fekete báránybőr gallért és a belsejébe bélést gomboltak. Akinek nem telt, 

a háziasszony által kötött szvettert vette fel a kabát alá, hogy a hidegtől meg-
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védje. A régebbi ujjasok magas, szimpla gallérral készültek, később, 1940 után 

kezdték fazonosra szabatni. A posztóholmit Körtvélyfáján, Sárpatakon is meg-

rendelhették. A faluban a Muresan testvérek, néhai János és a még élő Mihály, 

valamint a néhai Nemes Gyula és a toldalagi Lakó Albert varrta.  

A lábbeli viselőnek a mezőre itt is a bakancs, nyáron cipő, szandál volt. Télen 

és nyári ünneplőnek fekete, kemény szárú bokszcsizmát rendeltek, elöl gombbal 

a szív alakú bevágás közepén. Ilyeneket néhai Balla István csizmadiamester 

vállalt, de készen is lehetett venni a vásárokon. Télen viselőnek is csizmát húz-

tak, de annak a szabása egyszerűbb volt, elöl gomb nélkül. A férfiöltözet Vajda-

szentiványon is a szomszédos falvak székely népviseletéhez hasonló. 

 

 
 

A vajdaszentiványi 100 éves ünneplő férfiing 

 

Az I. világháború előtt és az 1910-es években végig a vajdaszentiványi nők 

még bokáig érő ruhát viseltek, amit azután felváltott a lábszárközépig érő szok-

nya, mint a többi székely népviseletben. Mindkét viseletről gazdag fénykép-

anyag áll rendelkezésünkre a volt falumúzeumból, de az adatközlők már csupán 

a második változatra emlékeznek, hiszen a ma 84-76 évesek édesanyja már pol-

gári ruhát viselt, csupán a nagyanyák hordták a hosszú szoknyát. 

A leányok itt is „hajdonfőtt” jártak, csupán hideg időben kötöttek fejkendőt. 

Hajukat többnyire középválaszték nélkül, simán hátrafésülték, de ott aztán kö-

zépen két ágba fonva, a hátukon leeresztve vagy „hintába” felkötve viselték pi-

ros, rózsaszín, fehér selyemszalagból kötött masnival. 

A menyasszonyt éjfélkor kontyolták fel. A kontyot vásárról vett vagy drótból 

házilag hajlított nagy hajtűkkel tűzték fel, melyet alul nagy hajcsat tartott meg. 

A kontyra vásárból készen vett főkötőt tettek. Fekete klott anyagból készült, 

esetleg bársonyból, s apró piros művirágok, levelek díszítették, körben csipke 

keretezte, s selyemszalaggal kötötték meg az áll alatt. Egyik adatközlő emléke-

zete szerint a főkötőt nagyanyja a kanapé oldalrekeszében tartotta. A főkötőt 

ünnepeken, templomba is feltette az asszony, egy nagyobb delinszőr fejkendőt 
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rákötve. Asszony itt sem járhatott ki a házból soha fejkendő nélkül, s ez a ruha-

darab maradt el legutoljára, még a polgári ruhához is feltették. A kendő vásár-

ból vett delinszőr anyagból készült, körben rózsás mintázattal, s színe a nő ko-

rához illett, azaz a fiatal világos, élénk színű, az „idős”, az 50 év feletti csak fe-

ketét kötött fel ünneplőnek. Helyben is készült rendelésre mintás kendő. „Pici 

Zsuzsi” sima szövetre körben szélmintát hímezett, rózsákat, leveleket, s ritkáb-

ban elszórtan a szövet belsejébe is. 

A leányok, asszonyok korukhoz illő gyöngyöt tettek a nyakukba. A fiataloké 

többsoros, hosszúkás formájú fehér, vagy pedig piros, gömbölyű szemű, az idő-

sebbeké egysoros, kétsoros, sötétebb színű vásári portéka volt. 

 

 
 

Vajdaszentiványi leányok 

(Heiter György felvétele) 

 

A női ing viselőnek itt is házi kenderszőttes volt, de az ünneplő előbb házi 

gyapotszőttes, majd bolti gyolcsból készült. Az ing magas nyakú, nem fodros, 

hanem a kitűrt részt apró lerakások, letűzések, később csipkeszegély díszítette, 

vagy stikkolás, bolti, fehérhímzéses szalag. Hasított ing volt, hónaljékkel, na-

gyon bő ujjakkal. Az ing eleje csak annyira volt behasítva, hogy a fej kiférjen 

rajta. A bevágás két oldalát levarrt hajtások díszítették és fehér gyári hímzésű, 

azaz stikkolásos szalagok. Fehér gombokkal zárták. A bő ujjak kézelőjén két fe-

hér gomb volt, s levarrott lerakások, esetleg stikkolásos szalagok. Csakis hosszú 

ujjú inget viseltek. Butiurca Daniela varrónő a mostani szereplésekhez régi 

mintára varr ingeket, ezek bevágása 27 centis, elöl kétfelől csipkével díszíti a 

négy gomb mellett. Az ujjak egyenként 60 cm szélesek, csuklóban ráncolva, az 

ing elején alkalmazott díszítéssel a kézelőn. Más adatközlők emlékeztek a nya-

kán egymás alá helyezett két-három fodorral díszített ingekre is. 

Az előbbiekben bemutattuk a nők bő ujjú, magas nyakú, szépen díszített in-

gét. Ennek a fehérnemű folytatása a mell alatt megkötött fehér alsószoknya, 

mely régebb bokáig, később lábszárközépig ért. A mell alatt ráncolták, s aljára 
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körbe csipkét varrtak. Adatközlőink emlékezete szerint a hosszú ruha alá csak 

egy alsószoknyát, „fehérfersinget” vettek fel. Amikor a szoknya megrövidült, 

már kettőt, s egyes adatközlők vallomása szerint hármat is viseltek. A legalsó 

szűkebb volt, a legfelső alsószoknya bő szabású, mindeniket csipke szegélyezte, 

és szégyen volt, ha kilátszott a felső fersing alól. Mindig fehér színű volt, előbb 

házi gyapotszőttesből, majd gyolcsból készült. A 30-as évektől viselt fehér „szá-

ras bugyit” is csipke szegélyezte. Az ingre és alsószoknyára vették fel felsőruha-

ként a lájbisfersinget. Gazda Klára néprajzkutató így ír róla: „A megszabott 

szoknya empire befolyásra kialakult változata volt az emelt derekú mellényhez 

varrt lájbis-fersing, melyet Marosszék mezőségi részén és a Felső-Maros mentén 

őriztek meg”. Anyaga a házimunkákra, mezőre kenderszőttes, az ünneplő pedig 

egyszínű delinszőr, finom vékony gyári szövet. Az idősek emlékezete szerint 

élénk színeket nem használtak, csak egyszínű sötétebb kék, zöld, bordó, szürke, 

kávébarna, fekete anyagokat. Az apró mintás szövet csak késői ritka jelenség 

volt, az idősek pedig soha nem vetették le a hosszú, fekete ruhát. Minden lány 

maga választotta ki a neki tetsző színt, hogy ne legyen a többiekéhez hasonló, 

hanem kitűnjön benne. Anyagát Régenben vásárolták meg. Elöl, a lájbi nyílásán 

és a szoknya sliccén át bújtak bele a fersingbe. Ráncolva levarratlan rakásokkal 

vagy szembenéző hólokkal varratták meg, s így illeszkedett a lájbihoz. 

 

 
 

A vajdaszentiványi női viselet 

 

A lájbi és a fersing ugyanabból az anyagból készült. A lájbit olyan mélyen 

vágták ki, hogy az ing elejének szép díszítése érvényesüljön. A lájbi kivágása le-

hetett kerekded vagy sarkain enyhén szögletes, a fényképek is ezt tanúsítják. 

Pántja a vállakon keskeny volt, s minden lány más-más módon díszítette ki. A 

kivágás körben bársonyszalagból cakkozott, de néha e szalag csak sima maradt. 

A fekete bársonyszalag karcsúsító szerepet is betöltött, fentről lefele keskenye-

dett a melleken. Volt fehér zsinórral díszített is, de csak ritkábban. Az idősek fe-

kete lájbiján nem volt díszítés. Gombokkal vagy kapcsokkal csukódott. A hozzá-

varrott fersing legaljára tíz centis bársonyszalagot varrtak, felette tíz centivel vé-

kony, másfél centis fekete szalag szaladt körbe, ami néha selyem is lehetett. 
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A fersing elé kötényt kötöttek. A legrégebbi fehér gyolcsból, a módosabbaknál 

fehér selyemből készült, szögletes sarkokkal, s körben csipkeszegéllyel. Egyesek 

hajtásokkal díszítették az alját, mások mintát kopíroztak és hímeztek rá egy-

másfél centis sorban. Az 1940-es években a tánchoz egyszínű selyemkötényt kö-

töttek, a fersing anyagához találó színben. Fekete fersinghez fekete kötény il-

lett, csipkével szegve. A kötényt nem hátul, hanem oldalt, bal felől kötötték 

meg, a pánt vége kiszélesedett, és csipke díszítette.  

Híres varrónők voltak néhai Szakács Ilus és Muresán Rózsi és a ma is élő 

Szavina Aranka. Meg kell említenünk Szakács Gyula szabó nevét is.  

 

 
 

A vajdaszentiványi női viselet 

 

A lányok és a fiatalasszonyok régi viselete az ing — lájbisfersing — kötény 

volt, s az alsónemű hozzá az alsószoknya. Emellett az asszonyok — s ritkábban 

a lányok — egy másik polgári eredetű ruhaneműt is viseltek. Ennek alapfehér-

neműje a hosszú, térdet takaró ing volt háziszőttes vagy bolti gyapotanyagból, 

fehér színben, az anyagából kivágott 2-3 ujjnyi vállpánttal. Erre vették fel a két 

fehér színű, derékban ráncolt, alján stikkolással szegett gyapot alsószoknyát. A 

felsőruha: blúz — szoknya — kötény. A blúz mindig hosszú ujjú s magas nyakú, 

ritkábban pántos, gyakrabban galléros volt. Elöl gombolódott, s derékon alul 10-

12 centivel lennebb ráborult a szoknyára, kötényre. Anyaga mindig azonos volt 

a szoknya anyagával, bolti, az évszaknak megfelelő vékony vagy vastag kelmé-

ből. Nyáron lengébb, színes, esetleg apró mintás anyagot használtak, télen az 

ünneplő bársonyt, tánchoz parkétot, „diftint”. Karcsúsították, hogy csinos legyen 

benne a nő. Az ujjakat karöltővel szabták, és mandzsettában végződtek. A fiata-

lok világosabb színeket használtak (lilát, kéket, zöldet), az idősebbek sötétkéket 

vagy feketét. Ha a templomi nagyünneplő egyszínű bársony- vagy selyemanyag-

ból készült, fentről, a nyaktól lefele lerakások vagy zsinórdíszek futottak végig 

rajta. A szoknyát mindig ráncolták derékban, s aljára körbe 10 centi széles bár-

sonyszalagot varrtak. A kötény a szoknya színéhez találó, vékonyabb anyagból, 

többnyire selyemből készült, s a szoknya aljánál tenyérnyivel fennebb kötötték 
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meg. Ezt is ráncolták derékban, pántjai kiszélesedve, hátul, középen csokorra 

kötve, s 20-30 centire a masnitól lelógtak a szoknyán. A kötény alját dupla le-

varrt rakások, hajtások vagy csipkebetét, esetleg fodor díszítette, s körbevarrták 

keskeny csipkével. Az asszonyok ezt a ruhát is fejkendővel viselték, s adatközlő-

im szerint az 1950-es évekig hordták. 

A menyasszonyi ruhát ritkán kölcsönözték, inkább megvarrták fehér, esetleg 

vajszínű kasmír vagy tükörselyem anyagból. Mindig egybeszabták, s kötény 

nélkül vették fel, polgári mintára. A fátyolt is készen vették, és csak fél méterrel 

volt hosszabb a ruhánál. A mirtuszkoszorút is megvásárolták, nemigen kölcsö-

nözte senki. Éjfélkor, a kontyoláskor a násznagyasszonyok az új asszonyt fel-

öltöztették a kétrészes blúz — szoknya — kötényből álló kontyoló ruhába.  

A bokáig érő régi ruhákhoz a XX. század elején az asszonyok télen nagykesz-

kenyőt, a lányok derékban keresztbe kötött hárászkendőt vettek magukra. A 

ruhák rövidülésekor kabátokat kezdtek varratni a városból vett szövetanyagból. 

Háromnegyedes volt a hosszúsága, karcsúsítva, fazonos gallérral, bevont gom-

bokkal, két zsebbel. „Diftinnel”, parkétanyaggal bélelték. 

 

 
 

A vajdaszentiványi tánccsoport 

 
A nyári női cipő itt is spanglis volt, beszélnek 2-3 spangliról is az adatközlők. 

A téli cipő előbb a „száras cipő”, a magas fűzős cipő, majd a csizma. Előbb puha 

szárú, később „ezerráncú” csizmákat vettek vagy rendeltek meg az ünneplő ru-

hákhoz. Csizmát helyben is lehetett rendelni, vagy a piacról vették meg.  

A női csizmának 3-4 centi magas sarka volt. A díszzsebkendőt a maguk raj-

zolta mintára színes pamuttal hímezték ki, és csipkével szegve kézben fogva vi-

selték. 

Az 1940-es években kezdték levetni a viseletet. A lányok Marosvásárhelyen, 

Régenben szolgáltak, „s onnan hozták a divatot” — mondják adatközlőim.   

A vajdaszentiványiak emlékezetük óta élénk művelődési életet élnek. A fú-

vószenekar az 1960-as évektől a rendszerváltásig nagyrészt még a helyi népvi-

seleti ruhákban látható a régi fényképeken. A máig is hírneves tánccsoport 1944 

után alakult meg. Az első kultúrotthon-igazgató, Szabó Cs. István vitte őket 

vendégszereplésekre a környékre, s a tánccsoportot Réti Gabriella és Nagy Jenő 

irányította. 
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Az 1950-es években már híresek voltak, tartományi versenyeken második dí-

jakat nyertek. Azóta is működik a csoport két tagozattal, a diákok „fiatal” cso-

portját Palkó István, a „nagyokét” Mădărăşan Judit vezeti, s mindmáig belföldi 

és magyarországi meghívásokat kapnak. Ezeket a táncokat a régi öregek mutat-

ták meg hajdan a táncosoknak. A férfiak a helyi székely ruhában szerepelnek: 

ingben, fehér harisnyában, fekete lájbiban, fekete kemény szárú csizmában. A 

női viseletet nehezebb volt visszaállítani, hiszen elődeik már az 1940-es években 

levetették. Így a táncegyüttes megalakulása után elkérték az akkor 80 éves, ma 

már néhai Tabarán Kati néni eredeti ruháját. Ez történetesen zöld színű lájbis-

fersing volt, s ezt úgy értelmezték, hogy azóta is minden nő zöld színű ruhában 

szerepel. 

Adatközlőink bizonyítják, hogy két lány sem öltözött egyformán, mindenik fel 

akart tűnni a saját színeiben, ami ezen a vidéken nem rikító, de mindenkinek 

más színű — bordó, kávébarna, középkék, sötétkék, szürke, zöld — volt. Ezért a 

már kicserélendő, használt lájbisfersingeket ajánlatos lenne színesíteni. 

A régi viselet az empire divatot követte, nem a derékban, hanem a mell alatt 

varrták a fersinget a lájbihoz. Ez görög eredetű ruhamodell, amely később, Na-

póleon korában vált divatos, elegáns női viseletté. A táncosok a fersingeket le-

csúsztatták a derékra, amin szintén érdemes lenne igazítani. Az ing fehér, bő uj-

jú, apró lerakásos, magas állógallérral, és elöl fehér kézi hímzéses, később az 

1930-as évektől gépi hímzésű, stikkolásos szalaggal volt díszítve. A mai tánco-

soknál a nyaka fodros, csipkével díszítve, s zöld hímzés van a mellrészen. Ezen 

is érdemes lenne igazítani a hagyományőrzés érdekében. A bársonyszalag a láj-

bin eredetileg fentről lefele karcsúsító szerepet töltött be, a mai táncruhán ke-

resztbe teszik. Érdemes lenne fényképek alapján megigazítani, mert azt kell 

visszavenni, amit hajdan levetettek. A népviselet nem egyenruha, a díszítés is 

esetenként más-más kellene legyen, akárcsak a szoknyák színe. A kötény színes 

hímzése is hajdan csipkebetét volt, esetleg másfél ujjnyi hímzés. El kell gondol-

kodni a dolgon, a hagyomány kötelez. Az eredeti ruha nagyon szép volt, egyéni 

és értékes, a varrónők viszont azt varrják meg, amit a csoport tagjai megrendel-

nek, ezt követte a mai varrónőjük, Butiurca Daniela is.  

Legyen szép minden falunak a saját ősi viselete, erről szól a Felszállott a pá-

va verseny is a Duna Televízióban. A csoport kiemelkedő teljesítményéhez, 

ügyességéhez csak gratulálhatunk.  

 

 

Adatközlők jegyzéke 
 

Törökné Simon Gabriella 67 éves, Bakó B. Pál ferences szerzetes pap, 59 

éves, Nagyné Nagy Zsuzsánna (Fátyol) 85 éves, Sztupár Károly lelkész, 35 éves, 

Berekméri Edmond tanár 43 éves, Berekmériné Ercsei Enikő tanítónő, 43 éves, 

Ercseiné Nagy Emma 72 éves, Rendné Adorjáni Mária tanítónő, 88 éves, Buk-

sáné Nagy Jolán, 70 éves — Marossárpatak. 

Dobos János 81 éves, Vési Magdolna 77 éves, Székely György lelkész, 46 

éves, Csertánoniné Ungvári Ilona tanítónő, 89 éves, Sepsi István 94 éves, Mol-

nárné Pampel Piroska 69 éves, Szabóné Szabó Rozália 98 éves, Szabó Rózsika 

67 éves, Terhátné Sepsi Rozália 85 éves — Radnótfája. 
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Porkoláb Levente lelkész, 47 éves, Porkolábné Dézsi Ildikó tanárnő, 40 éves, 

Porkoláb Orsolya tanuló, 18 éves, Bartháné Berekméri Annamária 62 éves, Id. 

Berekméri Miklós 90 éves, ifj. Berekméri Miklós 58 éves, Berekmériné Vajda 

Magdolna 65 éves, Berekmériné Mózes Ilona 83 éves, Héjasné Vajda Zsuzsánna 

79 éves, Berekmériné Berekméri Mária 83 éves, Berekmériné Kristóf Mária-

Márta 50 éves, György Izabella 33 éves (Nagyernye) — Sáromberke. 

Szász Attila lelkész-esperes, 62 éves, felesége Szászné Pintilia Annamária 53 

éves, Demeter Krisztina 92 éves, Demeter József 72 éves, Demeterné Papp Má-

ria 69 éves, Pappné Szabó Edda 72 éves, Demeterné Szabó Anna 55 éves, Mol-

nárné Gagyi Anna 93 éves, Bíróné Gagyi Piroska 60 éves, Szász Péter koreográ-

fus 40 éves, Szászné Szabó Magdolna tanárnő, 36 éves — Körtvélyfája. 

Dénes Csaba lelkipásztor, 47 éves és neje Dénesné Dénes Gizella tanítónő, 

Barabásiné Tordai Ibolya 74 éves, Sütőné Gernyeszegi Ilona 76 éves, Molnár Jó-

zsef 74 éves, Olteanné Pataki Ilona 84 éves, Cotopné Butiurca Daniela varrónő, 

44 éves, Mező Palkó Mária 64 éves, Nagy Csaba ny. igazgató-tanár, 75 éves, 

Mező Palkó Tordai Zsuzsa 75 éves. A fényképek Nagy Csaba ny. igazgató-tanár, 

Mező Palkó Mária és Barabási Ibolya gyűjteményéből származnak. A százéves 

férfiing és a női táncruha 1980-ból Mező Palkó Mária tulajdona — Vajda-

szentivány. 

 

 

Helynévmutató 
 

Marossárpatak: Glodeni 

Radnótfája: Iernuțeni 

Sáromberke: Dumbrăvioara 

Körtvélyfája: Periș 

Vajdaszentivány: Voivodeni 

 

Tájszavak jegyzéke 
 

cakkenyezték: cakkozták 

delinszőr: finom szövésű gyapjúszövet 

gujbi: viselőkabát 

kaláris: korallutánzatú gyöngysor 

lékri: rékli, hosszú ujjú blúz 

lantorna: megszárított marhahólyag hártyája, befőttek lekötözésére használ-

ták 

nanó: nagymama 

sonkaujj: magasított szabású vállrész 

spanglis cipő: pántos, csatos cipő 

tászlis gallér: széles, a nyakon körbefutó, ráncolt vagy lerakott gallér 

ujjas: ünneplő férfikabát 
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Melléklet 
Asztalos Enikő A Felső-Maros mente székely népviseletéből című tanulmányához 

(Marossárpatak, Radnótfája, Sáromberke, Körtvélyfája, Vajdaszentivány) 

 

 
 

Az eredeti mintájára készült marossárpataki viselet 

(Berekméri Edmond fotója) 
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XX. század eleji ruhák Marossárpatakról 

(Berekméri Edmond fotói) 

 

 
 

 


