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A BUZSAK KÖRNYÉKI SZÍNES PARASZTI HÍMZÉS KIALAKULÁSÁNAK KÉRDÉSÉHEZ

Témánk kutatását 1970-ben kezdtük el az I. D é l
dunántúli Népművészeti H éten1 megnyitott Somogyi 
hímzés című k iá llítás előm unkálatai során. A fo rga
tókönyv írása és a kiegészítő adat-, valam int tárgy
gyűjtések közben felmerülő kérdésekről adtunk már 
rövid összefogla lót,2 3 amelyben csupán érintettük, de 
részletesen nem elemeztük a Buzsák és környéki hím
zésekkel kapcsolatos észrevétele inket.1

A címben jelzett téma elővételét gyakorlati célok 
sürgették. Buzsák, Táska , Tótszentpál, V arjaské r (az 
utóbbi kettő 1929 óta Som ogyszentpál) községekben 
is — ahol a közismertté vált varrások k ia laku ltak  és 
ahonnan elterjedtek — közben olyan nemzedékek 
nőttek fel, melyek már nem láttak eredeti, sa já t hasz
nálatra készített házivászon női inget, vézás hímzésű 
párnavéget, gyerekágyas vagy halotti lepedőt. Amit ők 
ismernek, s ami a kézim unkaoktatás és kereskede
lem révén e lterjedt a XX. század első fe lében, azok 
már a buzsákiak megváltozott é letének igényeit, de 
elsősorban a népi iparm űvészetet fe lkaro ló  kereske
delem cé lja it szolgáló s nem is kifogástalan darabok 
minden esetben esztétikai szempontból.

Eredeti, régi paraszti készítésű és rendeltetésű Bu
zsák környéki varrások beszerzése szinte reménytelen 
fe ladatnak tűnt. A buzsáki hímzőasszonyok korai be
kapcso lása a kereskedelem be, munkáik fe lfedezése 
1902-től4 5 * azt eredményezte, hogy néhány műgyűjtő fe l
vásáro lta a korábban maguk részére szőtt, hímzett d í
szes párnavégeket, lepedőket, női ingeket, de sokszor 
csak ezek díszített részeit. Sok értékes textíliát hántol
ták el kedves halottaikkal is. A második világháború 
alatti k itelepítésekkel a népművészeti értékű paraszti 
hím zéskészletnek csaknem  a m aradéka is megsemmi
sült.-'

A N éprajzi Múzeum s a R ippl-Rónai M úzeum é kör
nyékről való v ise letdarab ja i alig  o dato ltak ; részben 
mert m agángyűjtem ényekből kerültek be, részben,

1. KNÉZY J„ MK 10 (1971) 61-67.
2. KNÉZY J„ SHH 3 (1970) 33-38.
3. Az anyagválogatást Ujváriné, dr. Kerékgyártó Adrien

nel együtt végeztük, ő lektorálta a forgatókönyvet is.
4. VAJKAI A., Balaton-mellék. Budapest 1964, 190.
5. Kovacsevics Márk tanár, aki 1950 körül került Somogy-

szentpálra, 1964-ben kérdésünkre, hogy van-e még a 
községben színes hímzésű házivászon női ing, ezt felel
te: „Ilyeneket csak a Malonyay kötetben láttam.” Pedig 
évek alatt egész falumúzeumra való néprajzi tárgyat

mert a korábbi gyűjtők, így M a d a r a s s y  L á s z l ó  
és G ö n c z i  F e r e n c  is, csak  a legszükségesebbe
ket jegyezték fel vásárlása ik  során. Ezért úgy k ísére l
tük meg a Rippl-Rónai Múzeumban levő, G ö n c z i  
F e r e n c  beszerzéséből származó Buzsák, Táska, Tót
szentpál községekből való női ingek (RRM 445; 460; 
6851 ; 6853; 6854;) és hímzések (RRM 441 ; 462; 11223; 
női ingek d a rab ja i) ad ata it kiegészíteni, hogy azokat 
m agunkkal vittük és megmutattuk 70 -80  éves asszo
nyoknak. Abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a 
fö ld ra jz ilag  elzárt, az itt levő uradalm ak terjeszkedé
sétől nehezebben fejlődő Nagyberek községeiben a 
fokozottabb önellátáson alapu ló  paraszti v iselet em lé
keit a mai leg idősebbek, akik a Berek lecsapo lása 
okozta változások előtt is éltek — viszonylag tovább 
kell, hogy őrizzék, mint pl. az előbb polgárosodó B a
laton-mellék lakosa i. A módszer bizonyos szempontból 
gyümölcsöző volt, fontos részletekre derült fény. ö rö 
münkre előkerült Buzsákon egy hitelt érdemlően 1870- 
re datálható  kék-piros vézás gyerekágyas, s egy ha
sonló korú fehér halotti lepedő is. Ú j összefüggések
re figyelhettünk fel a N éprajzi Múzeum anyagának 
megtekintése során is .7 V izsgálatunk területét leszű
kítettük. Ism ertetésünkben a nemzetiség, etnikum tisz
tázására is törekedtünk: a régen begyűjtött tárgyi 
anyagnak ma is a helyszínen élő idős emberekkel való 
h itelesítésére, de elsősorban a sa já t használatra  ké
szített, s részben a csak  e ladásra  szánt „bu zsák i" hím 
zések m intaanyaga k ia laku lásán ak  valószínű meneté
re és a felépítés-technika a lka lm azás jellem ző jegye i
nek megismertetésére, az anyagszabás és díszítésmód 
közötti kapcsolatok kim utatására fordítottuk figyel
münket. Érintenünk kellett a népi iparművészeti szintű 
hímzéseknek a régitől e lszakadó önálló  fe jlődését is, 
valam int a csak későbbiekben megoldható összeha
sonlító munkát.

gyűjtöttek össze feleségével, diákjaival együtt. Ugyan
erről HOFFMANN T., EA 2233, 1954.

6. Malonyay D., (szerk.) A magyar nép művészete. III. Buda
pest é.n. 145. skk.

7. Áttekintettük a Néprajzi Múzeum birtokában levő bu
zsáki, varjaskéri, táskái, tótszentpáli női ingeket, főként 
72727; 72733; 72735-8; 72741-43; 72759; 131 657; 
131 758; 147 174; 73.180.4. Ezek szabása, díszítése, 
ugyancsak alapul szolgáltak munkánkhoz, mely egyben 
a Néprajzi Múzeum Mihalik Gyula és Madarassy László 
által gyűjtött anyagának hitelesítéséhez is hozzájárul.
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A N ÉG Y K Ö Z SÉG  LA KÓ IN A K  HO RVÄT EREDETE

Első kérdés, àm i a hímzések színességável kapcso
latban jóform án m indenkinél okként vetődött fel, aki 
csak  a buzsáki népművészettel foglalkozott, a szláv 
eredet prob lém ája. Az említett községek közül Bu- 
zsókról és Tótszentpálról a X V II—X V III. században h a l
lunk először (1675; 1715; 1660; 1715;). A Buzsák he
lyén korábban fekvő Ma gyári és Akts 1268-ban, 1279- 
ben, Táska 1268-ban már virágzó m agyar települések. 
Varjaskérrő l pedig 1332-ből hallunk először.8 9 Szentpól 
neve a lap ján  a X III—XIV . században keletkezhetett, 
régi romos tem plom ának védőszentje Szent Pál volt.0 
E községek a török hódítás idejében csak Szigetvár és 
főképp Kanizsa 1600-as eleste után kezdtek e lnépte
lenedni. Táska csak 1677-ben pusztult el, ezt megelő
zően inkább növekedett lakosságának szám a, neve 
szerepelt az adólajstrom okban. 1581-ben Acs község
be rácokat telepítettek az új fö ldesurak. 1587-ben a 
végvári vitézek elpusztították a Somogyvártól Fonyó
dig fekvő rác te lepü léseket.10 T a k á t s  G y u l a  sze
rint valószínűleg 1660-ban is történt rác telepítés. A 
XV II. sz. végi XV III. sz. e le ji iratok — főképp az egyhá
ziak — inkább horvát nyelvű lakosok jelenlétérő l be
szélnek. 1695-ben a kam arai összeírás szerint V a rja s 
kér, N ik la , Kisberény, Sárd , Buzsák, de még Szentpál 
lakó inak nyelve is „illyro-croata” . M ellettük többnyire 
néhány magyar nyelvű csa lád  jelenlétérő l is hírt ad 
az összeírás e községekben.11 (Rácok esetében v a llá 
suknak görögkeletinek kellett volna lennie és nem 
katolikusnak. Az egyházi iratok ilyenféle áttérítésekről 
nem beszélnek.) Tótszentpálon 1748-ban megtartott 
egyhózlátogatás a lkalm ával írott jegyzőkönyv is k i
m ondja, hogy fa jra  és nyelvre nézve horvátok.12

A környező fa lvak  lakói, s a helybenlakó magyarok 
tótoknak nevezték őket, de ennek nem volt peioratív 
éle, hiszen ők maguk is annak  tartották m agukat; és 
később is beszéltek tót nyelvről, tót kontyról, illetve fe j
viseletről. Az elnevezés szárm azásuk helyéről maradt, 
hiszen a régi Szlavóniát hívták a  magyarok tótország
n ak .13 Szerepel ezenkívül a , ,da lm át’' szó is nyelvük
kel kapcso latban . Pl. a buzsáki templom 1791-es 
szentelésekor a tótszentpáli p lébános , ,dalm át”  nyel
vű misét tartott14 a H istória domus bejegyzése szerint. 
Előfordul azonban a megtévesztő ,,rácz”  kife jezés is, 
ennek inkább lehet peioratív je len tése .15 Sokacoknak 
jelzi a gam ási p lébános 1825-ben az ott lakó, már a 
XIX . század e le jén  elm agyarosodott délszláv (bizonyo
san horvát) eredetű lakosokat.le

8. TAKATS GY., A somogyi Nagyberek. Pécs 1934. 16—21.
9. HOSS J., Somogyszentpál monográfiája. Telepítés. 

RRM A 970. 3. Kézirat 1965.
10. Somogy vármegye. Szerk. Csánki D. Budapest é.n. 466.
11. HOSS, RRM A 970. Telepítés f. 3.
12. Veszprémi Püspöki Levéltár 1748. Visitatio canonica 

dístrictus Següsd. Horvátnak jelzi a községeket: CSÄKY 
E„ Etn 6 (18951 229.

13. CZUCZOR G —FOGARASSY M., A magyar nyelv szótá
ra. Budapest 1870, 379.

14. Idézi Jung D.-né, Buzsák népművészete. RRM A 954. 1—3.

HÍM ZETT ÉS SZÖ VÖ TT D lSZŰ  V ISELETD ARABO K, 
TEXTÍLIÁK A LA PA N YA G A

Nagyberek községei hasonlóan Belső-Somogy 
helységeihez a kender mellett a len termelésével és 
fe ldolgozásával is foglalkoztak. Kéthely takács-céhé
nek m egalakulásáró l a török kiűzése után már 1750- 
ből van a d a t ,1' viszont a XIX . század második felében 
a négy horvát eredetű községben a paraszti szövés 
k ia laku lása  következett be a céhek fe lbom lása ,után 
annak következtében. E jellegzetes vonás is Belső-So- 
mogyhoz köti községeinket. Kéthelyen ma is működik 
takács Somogyszentpál szom szédságában. Korábban 
a kéthelyi takácsok többek között a Balaton-m elléket 
látták el vászonnal. Somogyszentpálon az 1930-as éve
kig tevékenykedett a helybeli szárm azású Posza Ignác 
takács. Ö  sem a tótszentpáli és varjaskéri „tót”  asszo
nyoknak szőtt nagyméretű ,,stan ” -ján ,'hanem  a bukó
gáti magyar nőknek. Bdzsákon is élt takács 1914-ig, 
de tudtak az asszonyok is szőni. Hoss József18 szerint a 
határban annyi lent termeltek, hogy ruhára , ágyra, 
gazdaságba elég volt. Fonalat, vásznat maguk készí
tették, sőt régen még festették is. A len- és kender
törés jellegzetes eszköze az emelő elvén működő kö- 
lyüs kendertörő — helyi nevén zupa, horvátul stupa -  
a Külső-Somogyban is e lterjedt és az ún. „V ízm en
té n " ,10 de Belső-Somogyban és a Zselicben nem. A 
tilóknak (tre lica ) ü lőpadkával ellátott változata viszont 
csak e négy községben készült.20 A gereben egyféle 
szögrózsájával a kender és len szá la , kóc vagy szösz 
volt e lőállítható . Ezek horvát m egfelelője a konopaz 
és debalaz. (A gyári fonal neve pomut, pomucno). 
Mind a rokka (kolorat) mind az áspa (v ita i) esetében 
annak  magyar és német fa jtá já t használták. A rokka 
fá já n a k  különleges form ája és elnevezése a kézi fo
nás korábbi meglétére és horvát típusára utal (pres- 
lica ). A magyar áspa egyik felén v illás végű, a német 
áspa kettős T-alak.

A szövőszékre mindig az egyenletesebb, erősebb 
szálú „m ent rá ” , és a m ásikat „dobták be le” , tehát 
kender esetében a virágos kender (isborn ica ko.nop- 
lina ) szála volt a „fö lvető", a magvasé (gem enáca ko- 
lop lina) szála a „bevető" fonal. A vászonkülönbségek 
megkülönböztetése a mai em lékezésanyagban már 
arra  az időre utal, mikor a gyári anyagok olcsóbb 
e lő á llítása , jobb beszerezhetősége miatt a háziipari 
tevékenység hanyatlásáról lehet beszélni.

A legfontosabb fonalm inőségek a következők vol
tak :

15. HOSS. RRM A 970. 20.
16. Idézi Gamás község monográfiája RRM A 45. 2—7.
17. VALENTÉNYI G., A somogymegyei céhek. Szekszárd 

1909, 15.27.
18. HOSS, RRM A 970. Viselet fejezet 40.
19. A Rippl-Rónai Múzeum tulajdonában Korádról 62.30.1.1. 

-2 . SZOLNOKY L., Alakuló munkaeszközök. Budapest 
1972, 121. Karád, Kisbárapáti (Külső-Somogy), Toponár 
(Vízmente), Bolhó, Drávagárdony (Belső-Somogy dráva- 
menti része) — községekből említ ilyet.

20. RRM tulajdonában 64.226.1. It. sz. tárgy; valamint Gö- 
nyey Sándor felvétele RRM F 7449.
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„D e b e láz”  — len (len , lenáno) vagy kenderkócból. 
Ebből zsákvászon, alsó lepedök, szalm azsákok, de 
még bükkfa, illetve komiszgatya is készült.

„Ko no páz”  — len vagy kender szá la szá láva l. Ebből 
finom abb szobabeli textíliák és a ruhadarabok kerül
tek ki. Az ünnepi ruhafélék á lta láb an  lenvászonból 
voltak.

„Pom uk" vagy „pom ucno" -  lehetett kender vagy 
len szála gyári pamuttal vagy tisztán gyári fonalból.

,,A  kislányok szám ára már 7 éves koruktól kezdték 
szőni a lepedőket, finom törölközőt, szőtték a leendő 
vőlegény szám ára szükséges vásznat, a sok a lsó  ru
h á t . . .  Varga Györgynek s fe leségének 250—250 m 
házivászna volt az 1945. évi menekülés ide jén”  — írja 
H o s s  J ó z s e f  Som ogyszentpálról.21

A D A TO K A H ELYI VA SZO N VISELETRE

A Buzsák és környéki községek textíliá i, v ise
letdarab ja i között a  XIX . sz. végén voltak olyan típu
sú darabok, melyek szabása , vászonszéleinek össze
illesztési módja, vagy az összeillesztések melletti d í
szítés sa játos, helyi vonásokat őrzött meg, mint a női 
vászoning, a díszlepedő és díszvánkoshuzat. Koráb
ban több lehetett az egyedibb darabok sőt együtte
sek száma pl. a viseletén belül, de a korábbi fo rrá
sokból erre csak  következtetni lehet.

A legkorábbinak tartott v ise letle írás a Nagyberek 
horvát lakóival kapcso latban , 1730 körül Bél Mátyásé  
azt emeli ki, hogy az ide települt szlávok a m agyarok
hoz hasonló ruházatban jártak . M egjegyzi, hogy a 
nők viseletét alig  lehet a férfiakétól megkülönböztet
n i,22 mint más vidékről való  ember a kisebb e ltérése
ket nem veszi észre. A helyi egyházi iratok viszont em
legetik a horvátos öltözködést, de inkább csak  a ne- 
c '.tív p é ld ákná l: gondozatlan h a jn á l,23 szegényesebb 
v: ?.-'etnél. A közeli G am ás horvát lakóit így jellem zik 
182.í  ban ,24 ,,A  férfiak sipujju  inget v iselnek mezítelen 
пуак?.~1 és szűk g a tyá t. . . A nők fe jkendője hátul kes- 
kenyen á ll, homlok fe lett feltürve, hajuk ketté vá laszt
va . . .  Se váll, se m idé', se pruszlik nem szorongatja. 
Farosak, csöcsösek, csipkés ingük a könyékig ér, ta r
ka ke dr».4nük az ágyékig . . . , Régi ábrázo lások nagy 
segítséget nyú jtanának, de eirő l a kis e lzárt népi egy
ségről a XV III —XIX . századból rajzos-képes fe ljegyzé
seket nem ta lá lun k .25

Viseletűk a laku lá sá ra  a múlt század 50-es, 60-as 
éveitől jelentősen hatott a környező tehetősebb m a
gyarok ruh áza ta ; az ünneDi gatya pl. bővebbé vált, 
a fehér vászon felsőruha nelyett színes gyári anyagok 
haszná lata  hatott az egyezések irányába (vállkendő 
viselete, kányás konyt, ha jfésü lés).

21. HOSS, RRM A 970. Viselet f. 82.
22. OSZK Kézirattára Föl. lat. VI. par 294.
23. Somogyszentpál história dornusa 1854-es bejegyzés. Idé

zi: HOSS, RRM A 970. Viselet f. 35.
24. Gamási plébánia história dornusa 1826. évi bejegyzése.

Idézi RRM A 45. 2-4.

A fentebb említett házivászon női inget a X IX . sz. 
végén, a XX. sz. e le jén  már csak hétköznap viselték 
a fiata lasszonyok, egyszerűt m unkára, kissé díszítet- 
tebbet p iacra , útra, látogatóba. Idősebb asszonyok 
mind az ünnepi, mind a hétköznapi vászoninget 1920- 
30 között hagyták el. M egjegyzendő, hogy a házi
vászon felsőruházat á lta láno s megléte idején (1860- 
70-ig) az ingek rövidebbek voltak, s a szoknya a de
rékvonal fölé került. Erről nem csak a Nagyberekből, 
hanem Dél-Somogyból, Belső-Somogyból is tudunk.

Mivel az új anyagok, s vele az ú jabb szabás elő
ször mindig az ünnepi viseletben je len t meg, a  d ísze
sebb ünnepi ingek dereka előbb hosszabbodhatott 
meg. A szoknya viszont valam elyest megrövidült. A 
kötény hosszú, keskeny (egy vászonszél szélességű) 
volt, a századfordulótól szélesedett meg.

A m agyar nép művészete 1912-ben m egjelent köte
tében — valószínűleg M i h a l i  к G y u l a  — már a 
régi viselet eltűnését reg isztrá lta ,20 szűkszavú ismerte
tést adott róla, bő rajz- és áb raanyag gal. A néhány 
1930—42 között m egjelent rövid közlés már inkább 
csak a hímzésről írt,27 s kevés kivétellel mindegyik M i- 
h a I i к G y u l a  egykori kaposvári ra jztanár ismerte
tését s közölt anyagát vette a lap u l.

A helyszínen végzett kutatásaink során a női ingek 
és a díszlepedők v izsgálatánál jutottunk bizonyos 
eredm ényekre, ezért ezekről írunk a következőkben 
részletesebben, míg a vánkoshuzatra , annak díszítési 
m ódjára vonatkozó ad ata ink  erősen hiányosak.

A NŐI IN G EK  SZABÁSÁ RÓ L, Ö SSZEÁ LL ÍTÁ SU K R Ó L, 
D ÍSZ ÍTÉSÜ KR Ő L

A vizsgált községekben minden felsőtestet fedő ru
hadarab  horvát neve „op letyak” volt. (A  honvátban 
pletya — m ell; opletya, oplecka, opletyak -  mellre- 
való, mellett fedő). Eddigi kutatásaink a la p já n  meg
állap ítható , hogy a XIX . század derekától kb. az első 
világháborúig Buzsákon s a  környező horvát nemzeti
ségű fa lvakban viselt női ingek szabás szempontjából 
mind egy ingtípusba tartoztak, melyet P a  I o t a  у 
G e r t r u d  egy 1931-ben m egjelent tanulm ányában 
„m ellévarrott u jjú ” -nak nevezett e l. Ennél mind az 
u jjakat, mind derekat egymás mellé a nyakba ránco l
ták. Palotay fent jelzett tanulm ányát elsősorban a 
N éprajzi M úzeum nak akkori anyagára támaszkodva 
írta meg és ennek a la p já n  e típusnak az ország te rü 
letén fe lle lhető több variánsá t is bem utatta ; ezek 
között van egy „buzsáki (m agyar) ingderék'’ is.28 Pa
lotay a mellévarrott ingekkel kapcsolatban végső kö
vetkeztetésként azt vonja le, hogy ez az ing fajta a 
keleteurópai szlávság körében á lta láno s s azt első-

25. KRESZ M., Magyar parasztviselet. Budapest 1956. I—II.
26. MALONYAY é.n. 145.
27. Pl. BÁTKY ZS-GYORFFY l.-VISKI K„ Magyar népművé

szet. Budapest 1928. -  CZAKÓ E.-GYÖRGYI K„ Magya
ros ízlés. Budapest é.n. -  PALOTAY G., Muskátli 1932.

28. PALOTAY G., NÉ 13 (1931) 152-163. 6/a, 6/b ábra.
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sorban a velük érintkező m agyar lakosság vette át. 
G y ő r f f y  I s t v á n  a M agyarság N éprajzában 
ugyanebben a kérdésben M. T y l k e  és K.  Mo -  
s z y n s k i  elm élete a lap ján  már á lta láb an  szlávsá- 
got em lít.1"' M ellévarrott (nyakbaránco lt) u jjú ingeket 
mutat -  mint a nyugat-európai úri v iselet női és férfi
ingét — a reneszánsz festmények sora, de ismeretesek 
magyar királyi vonatkozásai is. G á b o r j á n  A l i c e  
e kérdésről így ír : „A  mellévarrott ing a néprajzi 
anyagban a magyar országos elterjedés mellett német 
területen is is m e r t . . .  H an ika ennek a szabásnak 
nyugati (főleg német) és keleti (szláv) paraszti előfor
d u lása it elég határozottan kettéválasztja . Szerinte a 
nyugat-európai mellévarrott paraszti ingek k ife jezet
ten a renaissance továbbélésének foghatók fel, de a 
kelet-európai szláv csoport azonos form áját nagyon 
ősinek és a renaissance formától függetlennek ta rtja .” 
Végeredm ényben G áb o rján  a finom anyagú, apró 
redőzetű, rövidderekú ingtípust azonosítja a rene
szánsz eredetű form ával/9'

A mi most végzett kutatásunk a la p já n  pedig mó
dunk van a rra , hogy a  P a l o t a y  G e r t r u d  rögzí
tette buzsáki ingtípuson belül annak 3 variánsára  
hívjuk fel a figyelmet. E variánsok jellem ző jegyeit az 
a lább iakban  fog la ljuk  röviden össze:

1. Az ingen csak a nyak körül szedték ráncba az 
anyagot a derékrészt alkotó elejét, hátát, valam int 
az u jjak  nyakhoz kerülő szélét, derékrésze rövid, bőví
tett, e le jén végig nyitott; az u jja i legfeljebb egyszél 
bőségűek s ebben a bőségben érnek könyök fölöttig. 
(8. kép)

2. Az előbbitől abban tér e l, hogy az u jja i va lam i
vel szőkébbre szabottak és még szűkítettek is, simán 
ráfeszülnek a karra . (18. kép)

3. A derékrész és az u jjak  az előbbieknél hosszabb; 
az anyag mind a nyaknál, mind az u jjak  végén több- 
sorosan ráncbaszedett; az u jja it több részből á llíto t
ták össze -  másfél szélnél is bővebbek és kézelőbe 
fogottak. (18. kép)

Mindhárom  ing-variánsnak a végvászonból való k i
szabásáró l arányos vázlatokat készítettünk, ezeket az 
ingrészek ö sszeállítására  vonatkozó m agyarázó rajzok
kal és a díszítés helyének m egjelölésével egészítettük 
ki, majd az ingekről fényképet vagy vázlatra jzo t köz
lünk. Előre kell bocsátanunk, hogy a méretek meg
ad ásán á l — a dolog természetéből adódóan — kettős
ség áll fenn. T.i. más méretű a már kész, esetleg már 
évekig viselt, sokszor mosott ing egy része, alkotó d a
rab ja , mint mikor azt az új vászonból kiszab ják, hiszen 
a szélek el- és összedolgozása hajtásokkal történik,

18. Buzsáki ingek szabásrajzai. — Schnittbogen zu Hemden 
von Buzsák.

s ezek felvesznek az anyagból. Az asszonyok közt is 
volt kövérebb és szikárabb, erre is tekintettel voltak 
a varróasszonyok. Ezért tüntetünk fel a méreteknél 
több esetben két számot is. A régi, házivászonból való 
ingek szabásának tanulm ányozása során biztosabb 
összefüggéseket kapunk, ha több azonos szabású d a
rabot a lapul véve visszakövetkeztetünk a fe lhasznált 
vászon eredeti szélességére, ebből kiindulva ad juk 
meg a részméreteket és — ahol csak tudjuk — a vá 
szonszél megosztási aránya it vesszük a lapu l.

Az ismertetésre kerülő ingek vásznát — majdnem 
kivétel nélkül — régi típusú keskeny szövőszéken sző- 
hették; kb. 50 cm-re tehető a vászon eredeti szé les
sége, vagyis a régi fa lu siak  á lta l á lta láb an  em lege
tett ,.egy szél” .1,1

Az 1. és 2. ingvariáns szabása lényegileg azonos. 
Az 1., vagyis a szűkítetten rövidujjú inget — mint tá r
gyi emléket — a Néprajzi Múzeum gyűjteménye 72.742 
és 72.737 It. számú ingeiben leltük fe l, melyek gyűjtő- 
jeként M i h a l i k  G y u l á t  je lö lik  m eg.52 A M a-

29. MN I. Budapest 1932, 402. — TYLKE M., Osteuropäische 
Volkstrachten in Schnitt und Farbe. Berlin 1925, 18—19, 
21—22, 30.32. — MOSYNSKI K., Kultura Ludova Slowian. 
Krakow 1929, I. 441.

30. A kérdésről lásd: V. EMBER M., FA 14 (1962) 146—7. 
GÁBORJÁN A., Etn 80 (1969) 175-182. ő idézi: HANI
KA, I. Sudetendeutsche Volkstrachten. Reichenberg 1937, 
40, 42, 44.

31. A néprajzi textíliák méréséről szóló két eddigi figyelem
re méltó összefoglalás FÉL E., MK 3 (1964) 14. és H.

KERECSÉNYI E„ MK 4 (1965) 43-45., a vászonból ké
szült ruhaféléknél nem vette figyelembe annak termé
szetes egységét a „vászonszélt", holott annak feltün
tetése, hogy hány szélből készült egy ruhadarab vagy 
annak egy része (pl. ujja), egyben szabására, szerke
zetére is utalhat.

32. Nem tudni sem azt, hogy ő maga szerezte-e Buzsákon, 
vagy a Széchenyi gróflányok segítségével, sem hogy kié 
volt eredetileg.
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l o n y a y  D e z s ő  könyvében levő illusztrációk közül 
de tartozik a 239. csoportban ábrázo lt Tótszentpálról 

és Táskáról va ló ; ugyanígy a 242. ábrán látható két 
tótszentpálii, va lam int a XV. színes táb la két akvarell- 
jénék buzsáki ingei.

A 2. sz. ingvariáns -  tehát a szűkített u jjú — a (RRM 
445. lelt. sz. a la tt) G ö n c z i  F e r e n c  gyűjtéseként 
Posza Andrásáétó l Tótszentpálról került a Rippl-Rónai 
M úzeum ba, hasonlóképpen ide sorolható ugyanitt a 
462. It. sz. táskái ingujjtöredék is. A Néprajzi Múzeum 
anyagában  ilyen a 72.744. It. sz. ing, u jja  bősége 31 
cm. Mindhárom fehérhím zéses ujjú . Ilyen típusú inget 
M alonyay egyet sem említ, vagy ábrázo l, viszont írá 
sos adatként elfogadhatjuk H o s s  J ó z s e f  öregek
től gyűjtött -  idevágó -  feljegyzését, am i szerint 
„egyik másik (ing e le je ), rövid volt, úgy, hogy mozgás
kor a has kilátszott. Az inget régen nem díszítették. 
Amikor a vászon használata helyett pamutra tértek 
át, az ing u jjá t szűkre vették és szélét díszítették." 
(IX . táb la  1.) Két tótszentpáli, egy táskái s két bu
zsáki idős asszony egybehangzóan megerősítette en
nek az ingfaj'tának hajdanvolt viseletét e községek
ben. ö k  az I. v ilágháború előtti időkben nagyanyái
kon, idősebb nagynénjeiken láttak még ilyen szűk. 
feszes ujjú inget, de édesanyjukon már nem. Nem 
házi m unkaruha, hanem köznapi kimenő ing volt; 
szőlőbe, szénagyűjtésre, (p iacra , útra) vették fel, kinn 
a mezőn ócskábbra cserélték át.33

Csak megemlítjük, hogy idővel valószínűleg nem il- 
ett már olyan rövid derekú inget hordaniok az asz- 

szonyoknak, hogy a hasuk kivillan jon, hát körültoldot- 
ták 13-14 om szélesen régi m aradék anyaggal, hogy 
a kötény, vagy szoknya korcba be tud ják fogni. (Ilyen 
toldás figyelhető meg a 445. It. sz. és a NM 72741. It. 
sz. ingeken.) Mivel ez a to ldás — szemmel láthatóan 
is — és a helybeliek véleménye szerint is csak később 
került az ingre, mi csak a régi form ával foglalkozunk 
részletesen.

A rövidderekú ingeknél az ing hátának (légya) a 
vászon egész széltét meghagyva egy kb. 40 cm-es d a 
rabot vágtak le. A szálm entén vágott szélek, meg a 
hát két o ldalán  (a lapockán) futottak le nyaktól az 
ing alsó  széléig . Az ing e le je , mellrésze mindig végig 
hasított, vagyis két darabból á ll. M indig bővebb a 
kettő együttesen a hátrésznél, és nem hosszabb 35—40 
cm-nél. Ha az ing a ljá ra  szövött szélt szánnak, akkor 
a nyaki résznél veszik le a fe lesleges 10 cm-t; (a lán c
fonalak keresztbe futnak pl. az RRM 445 Itsz.) abban 
az esetben, ha a szövött szélen mérik le az ingele je  
hosszát, akkor kb . 2/3—2/3 vászonszél bőségű egy-egy 
e le je  (kb. 30 cm ). Az előrész lehet 1 -2  u jjnyival rövi- 
debb is a hátáná l, mert ez a nyakívelésnél csak  elő
nyös.

33. Adatközlők: Babodi Sándorné, Pasztusich Margit 70 
éves, Fekete Sándorné, Mikics Anna 72 éves tótszent
páli, Perusza Vendelné, Dumity Borbála 83 éves, Miseta 
Ferencné Dumity Rozália buzsáki, Sági Józsefné, Dör- 
nyey Mária 72 éves táskái lakosok, a cikk egyes részle
teinél Papp Jánosné, Perusza Mária 65 éves volt buzsá-

O ldalto ldás és pálha (p a jica , pá jác ) beállításáva l 
bővítik és teszik kényelmesebbé az ingderekat. Az 
o ldalto ldás szélességére a vászon teljes széltéből egy 
10-12 cm-es darabot szánnak ; ezt keresztbe hajtva 
fé lbevág ják. A toldás m agasságát tehát a vászon fél 
szélessége ad ja . A szövött szélek kerülnek majd az 
ing alsó  szélére. — A két pálhának 10—12 cm-es négy
zeteket szabnak le, úgy, hogy a négyzetek egy o ldala 
szövött szél legyen. (Az o ldalto ldás és a pálha is több 
esetben finom abb, lágyabb vászonból kerül k i.) (18. 
kép 4.)

A szűkítetlen ujjú ing u jja bősége egy egész szél, 
hossza meg 35—38 cm. A szűkített ing u jja (2. variáns) 
szám ára kb. 36x36 cm-es négyzeteket szabtak le. (Ez 
a finom, esetleg pamutos anyag széltének -  ami 
rendszerint szélesebb valam ivel a házivászonnál — 2/3 
része.) Az u jja  hossza egy o lda lának  szövött szélnek 
kell lennie, hogy majd a hátoldal felé essen. Ennél 
az ing-variánsnál a fé lbehajtott ingujjak könyök felé 
eső egyharm adának bőségéből menedékesen elvesz
nek —, tehát a fe lsőkarra kerülő részből — annyit, hogy 
az anyag az asszony karbőségére leszűküljön, (kb. 
28—30 cm-re), hogy majd feszesen simuljon a nő kar
já ra . (18. kép 1.) Az első és harm adik típus iközt szinte 
összeötvöződést mutat az RRM 460 Itsz. ing (IX . tábla
III.) Táskáró l, melyet még 1924-ben gyűjtött G ö n c z i  
F e r e n c .  Ennek a dereka rövid, e le jén hosszába fut
nak a láncfonalak , végig hasított e le jű , de az u jja i 
(ha rövidebbek is), a harm adik típusra jellegzetesen 
bővítettek. — Az előbbihez hasonlóan ele jén végig 
nyitott a NM 134657 sz. Tótszentpálról szárm azó ing, 
melynek az u jjához keresztbe vettek vagy másfél szél 
vásznat s így a szövött szél a nyakhoz és a kézelőbe 
fogott u jjavéghez került.

A harm adik variánshoz tartoznak azok az ingek, 
am elyeket á lta láb an  „b u zsák i" ingnek ismernek. Eze
ket nagy ünnepeken viselték. (A M a l o n y a y D e z s ő  
kötet ábrá i is zömében ilyenek.) Szabásukra je llem 
ző hogy derékrészük az előbbieknél hosszabb ; á lta 
lában 50 cm. Az ing e le je  egy darabból kiszabott, 
elől fé lm agasság ig  h as ítva ; az e le jerészhez 65-70 
cm-t, tehát 1 egész és 1 /3 szelet vesznek. (A lán cfon a
lak keresztbe fu tnak.) H átának egy négyzetes darabot 
vágnak le a szélből.

O ld a lto ld ás és pálha mérete az 1., 2. variánsoké
val azonos. Az u jjak  szintén hosszabbak: kb. 50 cm 
hosszúak, am it imég a 6—7 cm széles kézelő is hosz- 
szít, bőségük pedig m ásfél-szélnél is több, mivel az 
egyszél, és a fél szél vásznat nem közvetlenül varrják 
egymáshoz, hanem 10—11 — 12 cm széles különálló 
szőttesdíszt (ilyen pl. az RRM 460; 6851; 6854 Itsz.). 
XX. sz. e le ji használatukat bizonyították a m egkér
dezett asszonyok, csipkét vagy színes szalagot áflíta-

ki, jelenleg somogyvári, Huszár Sándorné varjaskéri kát. 
lakosok. Az öltések, mintaelemek elnevezésénél gyakran 
hivatkoztak olyan „üdősebb hímzőlányokra," akik a falu 
számára korábban is hímeztek, főként női és férfiinge
ket. Különösen a régi horvát kifejezések származtak tő
lük; „idzemi vezavezd” — varrni, hímezni megyünk.
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IX. Hímzések. 1: tótszentpáli fehér hímzésű női ing ujjvége, 2: az ingujjak mintájára készített iparművészeti hímzés, 3: 
táskái női ing szőttes betéte, 4: buzsáki nagyünnepi ing szőttes betéte, 5: buzsáki női ing ujjrészlete, 6: buzsáki női 
ing kézelője. — Stickereien. 1 : Manschetten eines Frauenhemdes mit Weißstrickerei von Tótszentpál, 2; Kunstgewerbli
che Stickerei nach dem Muster der Hemdsärmel, 3: Frauenhemd von Táska mit hausgewebtem Einsatz, 4: Galahemd 
mit hausgewebtem Einsatz von Buzsák, 5: Frauenhemdsärmel von Buzsák; Detail, 6: Manschetten eines Frauenhemdes

von Buzsák.
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19. Buzsáki ingek díszítései. — Hemdverzierungen von Buzsák.
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nők közéjük. Az egy teljes szél mindig a háto ldalra 
kerül, hogy a dísz-csík éppen a bicepszre borulva 
fusson az ujjon végig.

A K ISZABO TT RÉSZEK Ö SSZEÄ LLlTÄ SA

A kiszabott részek összeállítása nagyban befo lyá
solta, sőt sok esetben meghatározta az alkalm azott 
varrásfa jtákat. Éppen erre való tekintettel emeltük ki 
a szabásm agyarázatok során a szövött és vágott szé
lek elhelyezkedését. Első lépésként mind a három ing
variánsná l az o ldalto ldást kellett a pálhával összeerő
síteni. A hegyére állított pálha keskenyen behajtott 
a lsó  sarkára 9—10 cm-es szélességig van a toldás rá 
csúsztatva és tűző-öltéssel (lo zica) az ing színe felől 
ráerősítve. (18. kép 4.) Ahol az  ing a lján  vagy a hasí
tás két o ldalán  szövött szél volt, ott nem kellett az 
anyagot külön eldolgozni. Az u jjaknak és a hátlapnak 
a hátoldal felé eső részén sok esetben szövött szélek 
ta lá lkoznak . Itt vagy fehér vagy piros fonalla l „m in
den ember kötés” -sel (p rep je tá lássa l) erősítették össze 
az éleket, ami egyúttal — a ruha konstrukció ját hang
súlyozva — díszként is szerepelt. (21. képen.) A 
derék ele jén ilyen díszvarrás nem szerepel, mindig 
csak ráfordított szegés (nasva , v. nasito), am inél az 
e le je  hajlott rá az o ldalto ldásra , a pálha szélére és 
az u jjá ra . (Ennél az első leerősítő sor egyik-másik ing 
esetében egy ritka visszájáró l készített hátraöltéssor 
volt, aztán sima szegőöltéssel a behajtott első oldal 
szélét levarrták. (19. kép 4.) Aszerint, hogy milyen bő
u jjú  inget vartok, két, sőt három méter hosszúságú 
anyagrészt kellett 50-52  om-re összeráncolni a nyak
kivágás szám ára, am it aztán keskeny leszegő csíkba , 
nyakpántba (okovrat) fogtak be. A ránco lásnál is 
többféle megoldást látunk. P l.: Ha egy rövidebb és 
egy hosszabb váltakozó elöltéssel készítik elő a rán
colást, a ráncokban nem középm agason, hanem le j
jebb fut a  fonal és a ráncok éle az ing színén m aga
sabbra kiugrik ; a harm adik húzássornál belülről min
den egyes alsó  élt hátraöltéssel lazán meg is rögzíte
nek. (19. kép 4.) A  nyakhoz legközelebb eső ráncokat 
a nyakszegőpánt fe lvarrásakor szintén a visszájáról 
készített hátraöltéssel rögzítik szorosabbra. (19. kép 5.) 
Hasonlóképpen biztosítják a bőujjú ingek u jja  végén 
levő ráncok pontos helybenm aradását is. Az ing alsó 
szélét vagy a hasítás két o lda lát csak simán szegik. 
(O b rub ila ). Az u jjakon a  szőttes vagy más betétes 
(tacka ) leggyakrabban a m indenember kötésével erő
sítik a vászon szélek közé. A nyakpánt élét, hogy ne 
kopjon ham ar ki, összefogják és apró tűzőöltéssel 
vagy keresztvarrással (krestaka) erősítik. (19. kép 6.) Az 
ingek nyakpántjához több szálból font kötőmadzagot 
erősítettek. Ez volt az ingek egyetlen záródása. Egyik
másik ingnek a nyakszegésén (pl. RRM 6851 Itsz.) elöl 
piros szögletes tu la jdonjegy is előfordul. Kivétel nél
kül minden ing u jjá ra  varrtak 8 -1 0  cm széles valódi 
vagy gyári fehér vert csipkét, am it visszaem lékezés 
szerint „cs ipkáro k" hordtak szét, pl. Kéthelyről. Szí

nesítésképpen a csipke mellé keskeny kék vagy zöld, 
esetleg bordó selyem szalagot varrtak keresztbe fel.

A D ÍSZ ÍTÉS ELH ELYEZÉSE

A buzsáki ingeken a díszítés — egy-két hátvarrást 
hangsúlyozó öltésdísztől eltekintve (jól látható ilyen 
pl. a M alonyay kötet XV. t.) -  csak az u jjakon volt. 
A díszítések folt elhelyezéseit összevetve azt á llap ít
hatjuk meg, hogy kétféle folt m egoldást a lka lm aztak : 
az ingujj a lján  -  tehát keresztben -  körbefutót és a 
nyaktól a vállon át az u jjak  hosszában az ingujj szé
léig elhelyezettet. Ha a díszítés színhatását figyeljük 
meg, két nagy eltérő csoportot különböztetünk meg: 
a tiszta fehér díszítésűt és a színest. Mivel minden jel 
és ad at arra utal, hogy a két rövid- és hosszúujjú 
ingvariáns jó néhány évig egymás mellett é lve töltöt
ték be rendeltetésüket, természetesnek kell e lfogad
nunk, hogy a díszítésm ódnak a fenti két jellem zője 
területén bizonyos egym ásrahatás, illetve kölcsönzés 
á llap ítható  meg.

Az egyenes ujjú rövidingek díszítése zömében az 
ujjvégen körbefutó kék-piros színű hímzés (pl. NM 
72742, 72759 és a M alonyay kötetből már idézett XV. 
tb. levő ingek), azonban ugyanezen az ingtípuson 
ugyanilyen foltban tiszta fehérrel díszítettet is ta lá l
tunk. (NM 72737; Buzsák)

Az egyenesu jjú , vézás díszű női ingeket idősebb 
asszonyok hordták még az I. v ilágháború ideje körül 
— a megkérdezett buzsáki és tótszentpáli asszonyok 
szerint.

A szűkített u jjú RRM 445. és NM 72744 Itsz. ing 
u jja vége tiszta fehér hímzéssel d íszített; (IX . táb la 
I.) A hosszabb derekú és erősen bő ujjú ünnepi inge
ket viselték legtovább, ezek után hímeztek a  kereske
delem szám ára, ezeket kivétel nélkül az u jjakon vég ig
futó díszítéssel készítették, am elyeket lezárt a kereszt
be futó ugyancsak díszített kézelő. Kivétel, helyeseb
ben inkább régibb m egjelenési formát tükröző d a ra 
bok a gyűjteményekben erre is akadnak. Ilyen pl. a 
még 1924-ben G ö n c z i  F e r e n c  gyűjtött (RRM 
460. Itsz.) Táskáról való darab , mely bár rövid derekú 
ing, de u jja i több részből összeállított színes hosszan
ti díszítésűek, kézelővel. (19. kép 2.)

Talán  ennél is régibb emléket őriz a NM 131758. és 
131657. It. sz. Tótszentpálról, (az utóbbiról a  gyűjtő 
M a d o r a s s y  L á s z l ó  azt jegyezte fel, hogy 1870- 
ben készült és az NM 72743 Táskáról való tiszta fe 
hér, hosszan az u jjakon végigfutó díszű. A kár rövid- 
derekú, akár hosszabb derekú és ujjú is az ing, a 
nyaktól könyökig végigfutó díszítés van, de nem önti 
el az egész ujjam ezőt, hanem éppen a díszítés nélkül 
hagyott felületek emelik ki és tartják a mértéket a 
díszített fe lületek elhelyezését az ésszerűség szem
pontjából is. A  kivarrást, hímzést természetesen köz
vetlenül a k iszabás után varrták ki, s csak azután á l
lították össze az u jjakat. A rövid, egyenes ujjú ingen 
szövött széltől szövött szélig fut keresztbe végig a fe 
hér vagy színes hímzés, tehát könnyen — esetleg szem
be, e lvágatlanu l hagyva az anyagot -  kivarrható a
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szükséges két csík. A szűkített u jjúnál a szabott rész
ben m aradt szövött széltől indultak el. Ez jól megfi
gyelhető a RRM 445. Itsz. ingen : az u jjak  hátrész felé 
eső részén nem fut minden díszítőelem végig, hanem 
csak a fe lépítés konstrukció ját megadó beosztó ö lté
sek. A hosszabb derekú, hosszú ujjú ingeknél a d íszí
tés középtengelyét különálló  szőttescsík (19. kép 2.) 
csipke vagy d íszszalag a lkotja am inek merev kontúr
já t a hímzések két oldalról kiszélesítik és e lpendítik. 
A díszeket a szövött szélek mentén helyezik e l. Mivel 
egyrészt a szövött széleket a legegyszerűbb díszítő
varrássa l összefogni, másrészt a hímzésnél az anyagot 
kézben tartan i. Az ing két u jjához szükséges két d a
rab fél-fél szélt sem vág ják  előre szét, hanem csak ki- 
hímezés után.

D lSZLEPED Ö  (LEPED Ő  =  PON AVÁ)

Sajátosan  egységes helyi szokásanyag kapcsolódik 
a négy községben elterjedt díszes ünnepi lepedőkhöz.

A lepedőt — legyen az durvább vagy finom abb vá
szonból — 3 szél vászonból varrták össze, így 49—52 
cm-t számítva egy házilag  szőtt vászonszélre, a lepe
dők te ljes szélessége kb. 146-156 cm lehetett. (20. 
kép 1.) Az ágyba legalu lra  szalm a került. Néhány 
idős somogyszentpáli lakos emlékszik rá, hogy még 
zsákba se tették korábban a szalm át, erre durvább 
(debelaz) lepedő jött, legfelü lre finom abb lenszálból 
való (konopaz). Hétköznapi használatra sokan még a 
felsőbb lepedőt is e lhagyhatták.

Az ünnepélyesebb alkalom ra készült vagy kü lön
leges jelentőségű lepedők közül a halottas, leg a láb b 
is az idősebbek halottas lepedője alig  különbözött a 
finom abb hétköznapi felsőlepedők m egjelenésétől, 
csak  a három szél anyag nem egyszerű rávarrássa l 
(nasva), hanem díszesebb összeöltéssel volt egym ás
hoz rögzítve. Perusza Vendelné, 83 éves buzsáki asz- 
szony édesanyjátó l örökölt egy kb. 1870 körül készült 
halottas lepedőt. Elm ondása szerint a halottas lepe
dő nem olyan c ifra , mint a gyerekágyas. Az övé vi
rágos kenderből készült, 3 szélből (47 cm-es még mo
sodán vászon), 2 fehér varrott csipke (1 ,1—1,2 cm szé
les) pamuttal van összekötve — összesen 145 cm szé
les, hossza 230 cm. Egyik vége egyszerűen leszegett 
(szegés-obrubila), a másik végén 1,5 cm-es szakaszon 
díszesen, kettős sorú szálszorítással van visszaszegve. 
A v isszaha jtás szintén sima 2 soros fűzés (lozioa) ad 
kettős cakkos fehér mintát 1 cm-es felületen (nem 
tűzőöltés).

A gyerekágyas lepedő tu lajdonképpen nem lepedő, 
hanem ágy előtti függönyféle, de volt más, lepedő- 
szerű rendeltetése is. 34

34. A 6854-es It. sz. ing 1932-ből való, rajta a következő 
pecséttel ellátott cédula függött: Gróf Jankovich Bésán 
Endréné Buzsák Háziipari telepe. A 6851-es It. számú 
ing ugyanebben az évben került a múzeumba, de vele 
kapcsolatban egyetlen név sincs a leltárkönyvben feltün
tetve.

127

20. Buzsáki lepedők szabásrajzai. -  Schnittbogen 
zu Bettüchern von Buzsák.

A díszlepedőt férjhezm enetelekor kapta a lány, né
melyik többet is. Menyasszonyvitel előtt történt a 
menyasszony lád á ján ak  és ,,á g yá ’'-nak ünnepélyes e l
szá llítása . A menyasszony ágya kifejezés korábban 
csak ágynem űre vonatkozott, -mert más bútort a 
XIX. század végéig a ládán kívül nem kapott. Az 
ágyiruhát díszes lepedőbe kötötték. ,,H a  pógárabb 
vót a lány, még három kötés is vó t"15 — emlékeznek a 
mai 60-70  évesek is. Az anya megmondta előre, me
lyik díszlepedőt mire használja  majd a lán ya : ,,ren- 
delkezött, hogy mellik mire való .”  Elsődlegesen ren
deltetése a d ísílepedőnek az volt, hogy a gyerek- 
ágyas asszony fekhelye elé a gerendába vert szögre 
akasztották, nehogy az asszonyt vagy gyermekét meg
rontsák, mert ,,o jan  házak vótak, hogy ahogy belép
tek a pitarról a szobába, m indjárt látták, hol feküdt 
a m enyecske” -  hallatszik ma is az indoklás.

Ha fiata l menyecske halt m eg ,10 ilyen díszes lepedőt 
tettek az ágya végébe. Tótszentpálon17 és Varjas'kéren 
fölvetett ágyra is terítettek ünnepen még az 1930-as 
években is. A buzsákiak nagy ünnepen csak fehér le
pedőt terítettek a m agasra vetett ágyra. Viszont bér
m áláskor vagy olyan nagyobb egyházi ünnepen, mikor

35. Perusza Józsefné 66 éves buzsáki lakos megjegyzése.
36. Tótszentpálon 1964-ben tapasztaltuk, hogy ilyen piros- 

hímes lepedőbe, esetleg bordó-hímesbe készítették ösz- 
sze az idős asszonyok halálra való ruháikat.

37. Gönyey Sándor felvételén 1937-ből Babodi Sándornénál 
ágyterítőként mutatja a díszlepedőt magasra felvetett 
ágyon.
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a püspök jött, a kerítést végig letakarták díszes piros 
hímes ágylepedőkkel, abrosszal -  kinek milyen volt, 
csak  úgy piroslott végig az utca. Szüreti mulatságon 
lóra is terítettek abroszt vagy díszlepedőt, csak nem
tudni, ‘hogy ez az utóbbi szokás mennyire régi.

A menyasszonyi d íszlepedő szabása is, összeillesz
tése is a lepedőéből indult ki. De a három vászonda
rabot részben díszítési, részben további szélesítési cé l
lal 1 — 1 szőttes díszű csíkkal illesztik össze, m inden
ember kötésével (p rep jeta) kapcso lják egymáshoz. A 
közbeiktatott díszes, 4 -5  cm széles csík a ,,ta cka " . Ez 
nem mindig háziszőttes, hanem gyári szövésű csík is 
lehetett. Varjaskérrő l, Huszár Sándoréktól sikerült a 
M arca li Múzeum szám ára egy olyan ágyterítőt meg
venni, melynek hosszanti (tacka) betétje fehér szőttes- 
díszű, és a feje résznél a szélétől kb. 50 cm-re kereszt
ben kb. 10 cm-es sávban díszes, szabadrajzú  lukhím- 
zéses csík van a lepedő sa já t anyagában , cakkos 
szélle l. „S íing ö léses” — elnevezése, szabadrajzú  vol
ta arra  utal, hogy a XX. század ele jén készü lt; fehér 
betétes!f- és hímzése arra , hogy halottasnak készülhe
tett, minthogy a szentpáli asszonyok elm ondása sze
rint is a ha lá lra  való ruhákat fehér szövéssel d íszítet
ték.39 A rendkívüli az előbb leírt darabon csak a  szö
vött dísz helyett alkalm azott szabadrajzú  fehér hím
zés. Ha fiata lasszony halt meg, az ágya végébe piros 
hímű, rátétes díszű, menyasszony korában kapott dísz
lepedőjét tették néhány csa lád n á l. Az ágyterítőt ilyen
kor úgy helyezték el, hogy a legdíszesebb része, ahol 
a széles szőttes keresztcsík — feje (g lavice) — van. az 
került a láb végére.

A Buzsákon ta lá lt, 1870 körüli időre datá lható  gye
rekágyas lepedő, Perusza Vendelné 83 éves buzsáki 
asszony anyai öröksége, (1850 körül született, s az ő 
hozománya volt). A lepedőt három nemzedéken ke
resztül féltve őrizték. Három szél (3x43 cm) +  két tac
ka (2x5,3) a szélessége, azaz 139—140 cm, hossza pe
dig 124 +  13 cm-es cs ipke ; a díszes keresztben futó 
kék-piros kockásszerű ..fe lveréses" szőttesdíszű csík 
34 cm-es. Ez nem betétként (tacka ) van benne, hanem 
mindhárom szélbe beleszőve (20. kép 2.) A vászon a n ya 
ga háromnyüstös len és pamutvászon. A két hosszanti 
betét piros gyári szőttes. Ezek mindkét o ldalán  és a 
széles pirosékék keresztben futó háziszőttes csík két 
o ldalán ta lá lható  kék piros fejtő (pam uttal) fona lla l az 
ún. vézás összeállítás. Ez a kompozíció lánc és csám 
pa vagy békaláb (felö ltés, két szál felem elése és visz- 
szaöltés) elemekből á ll, zeg-zug vonalas tengellyel. 
Perusza Vendelné erre az ,,ot pet mákom gá lv ice ’ ’ (5 
m ákfej) m intaelnevezést adta (20. kép 2., 4 .). M indez 
csak 1,3 cm széles. A csipkés szél mellett a díszes vé
gén egész keskeny kék-piros szőttescsík van, a csipke 
piros-fehér. A Rippl-Rónai Múzeum 69 .78 . I . Itsz. ágy- 
terítője a betétek elhelyezését illetően azonos típust 
képvisel. Ugyanis a három lenvászon szélt két piros 
gyári szövésű csík köti össze, a fejrész mintás házi-

38. HMM 73.481-es It. sz. varjaskéri lepedőjének megneve
zése „karácsonyi ágyterítő” .

38. Ez esetben úgy tűnik takácsszövés a 4,5 cm-es fehérmin
tás szőttesbetét.

szőttes dísze nem külön betétként van belerögzítve, 
hanem a vászon szélekbe bele van szőve.

Ezeken a díszlepedőkön a XX. század ele jén piros 
rátéthímzés je lent meg a szőttes mellett, vele párhu
zam osan (U zd lav ljás lepedők). A rátét is mind a mér- 
tan ias piros, mint a fehér vagy a kék-piros vézás hím
zés is a szőttescsík vagy a  szélek mellett (u jjvég) je 
lentkezett először. Ez a rátét egyszerű zeg-zug kivá
gás volt bécsi piros anyagból (becka c ickana). A 
69. 18. 1. Itsz. táská i lepedőn ilyen egyszerű piros bé 
esi cakkos rátét helye látható.

A Rippl-Rónai Múzeum többi Buzsák környéki ágy
takaró ján  a fejrésznél lévő díszes szöttescsík már b e 
tétként (tacka ) van beillesztve (3. kép 3 .) s mellette az 
előbbinél szélesebb rátét. (2068; 61. 5. 1 .; 61. 18. 1; 
61. 19. 1. Itsz. darabok). Bár T a k ó t s  G y u l a  leíró
kartonján a 61. 5. 1. Itsz. ágyterítőt 1860-80 körüli, a 
61. 18. 1; 61. 19. 1-est pedig 1850 körülinek je lz i, két
ségesnek tartjuk a korai keletkeztetést. A színes ráté
tet a buzsáki asszonyok elm ondása szerint m egrende
lésre kezdték készíteni éppúgy, mint a tü llrátétet, az 
1902—5-ös évektől. M inden esetre e c ifra  rátétek vagy 
később kerültek a gyerekágyas lepedőkre, ha azok 
valóban korábbi készítésűek, vagy csak 1900 után ké
szülhettek egyidőben. A korábbi gyerekágyas lepedő 
típusnál feltételezésünk szerint a fejrész díszítése nem 
külön betétként került a lepedőbe mindenember kö
tésével, hanem bele is volt szőve. Ez m utatja, hogy az 
elsőként ismertetett fehér kötöttcsipkés díszű halottas 
lepedő szabásához közelebb á ll.

AZ ED D IG  M EG JELEN T BUZSÁKI 
H ÍM ZÉSKÖ ZLÉSEK  ÉRTÉKELÉSE

A korábbi buzsáki hímzés-ismertetések rövid össze
gezésével megkísérlünk fényt deríteni arra , milyen sok 
tévedés ment át a köztudatba a Buzsák környéki var
rásokról, és kissé azt is láttatni, milyen keveset tudunk 
róla.

M int bevezetőnkben jeleztük, egyik legelső, legrész
letesebb h íradás M a l o n y a y  D e z s ő 40 M agyar 
Népművészet harm adik kötetében 1914-ből való . A 
későbbi cikkek is többé-kevésbé ebből merítettek. Mint 
ez a századforduló gyűjtőire á lta láb an  jellemző volt, 
elsősorban a legszínesebb, legcifrább , s valószínűleg 
a legújabb darabok fényképét vagy színes ra jzát hoz
ták e műben is az időrendiség jelzése nélkül. Pedig 
ezek a hímzések — M i h a l i k  G y u l a  gyűjteménye 
jóvoltából kerültek be -  már lényeges ízlésváltozás 
hatását m utatják. A jelentős mennyiségű áb raan yag 
ban sem szövött díszű, sem fehér-varrásos darab 
nincs. A hímzett párnahéjaknak csak díszes végét mu
tatják be, az egész párna form ájára , méretére ebből 
nem lehet következtetni.

39. Halotti lepedő, abrosz, díszkendő, tükörruha.
40. MALONYAY é.n. 115-119.
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Az 1902-es évektől41 42 43 ugyanis a buzsáki varróasszo
nyok többé-kevésbé rendszeresen m egrendeléseket 
koptak a Balatoni Szövetségtől. A m egrendeléseket a 
Széchényi gróflányok közvetítették, ók szerezték be a 
fonalakat, anyagokat, e lőrajzo lgatták a m intákat. (Az 
1920-30-as években ,,gróf Jankovich Bésán Endréné 
buzsáki háziipari te lepe" címen m űködtek!) A meg
rendelésre készített darabok nem a helyi adottságok 
figyelembevételével, öltés és m intakincs fe lka ro lásá
val történt. Előre kirajzo lt m intákat, megadott anyagon 
és foná lla l kellett elkészíteniük. Az egykori hímzőasz- 
szonyok közül néhányon élnek még. Egyikük elm ond
ta. hogy legelőször bordó tü llrátétet csiná lta ttak  pró
baként vele.4- A megkérdezettek többsége nem 1902- 
re, hanem a községet ért tűzvész utáni időre (1905—6) 
teszi e háziipari — mai szóval népi iparművészeti — 
tevékenység kibontakozását.

1910 körüli időben a következő hímzőasszonyok mű
ködtek Buzsákon -  emlékezet szerin t: Joó Ferencné 
Pasztusich R ozá lia ; Dumity Istvánné; M iseta Sándor- 
né Dumity M ária ; Dumity ö rz s e ; Kan izsla i A n n a ; K a
nizslai Istvánné Bankovics K ata lin ; Kan izslai M ártonné 
Joó A n n a ; Várdai Jáno sné ; M áté Káro lyné; G yurica  
Káro lyné; Perusza Vendelné Dumity Borbála . A tás- 
kaiak , szentpáliak tagad ják , hogy ők e ladásra  készí
tettek volna, de rokoni kapcso lata ik  révén ham arosan 
ők maguk is megismerkedtek az új m intákkal, s külö
nösen a könnyebben és gyorsabban elkészíthető tech
nikák. kompozíciók terjedtek el közöttük is, mint pl. a 
rátétes.

P a l o t a  y G e r t r u d  1932-ben''3 felh ívja a figyel
met arra , hogy a fent említett négy községben szláv 
eredetű „m éltén csodált ingujj és vánkosvég hímzé
sek" ta lá lhatók , melyeknek nem csak színösszeállítá
suk vall erre, hanem jellegzetes öltésmódjuk a híres 
„buzsáki sinyór ö ltés” is. Szerinte ez más magyar vi
dékeken ismeretlen a felvidéki szlovák és morva hím
zéseket kivéve.

Á llásfo g la lásábó l kitetszik, hogy a népi hímzéseket 
nem történeti k ia laku lásu kb an , hanem az úri varrások 
szemszögéből ítéli meg, s ő sem veszi észre az eredeti, 
paraszti és a m egrendelésre készült darabok különb
ségeit.

Két későbbi le írásra is kitérünk ezek jellegzetes h i
bái miatt. U n d i  M á r i a  1934-ben4'', már mégin- 
kább a buzsáki népi iparművészeti hímzésről írt, m int
sem az eredeti paraszti varrásokról. (B ár a régi vi
seletről készített egy rekonstrukciós rajzot.)

F e r e n c z  K o r n é l i a  és P a l o t a i  G e r t r u d  
összeá llításában4'’ a buzsáki hímzésnek szentelt rövid 
összefoglaló részben korrigálja  a korábbi néhány 
szűkszavú megjegyzés tévedéseit, részben újabb hely
telen következtetésre jut. M eg állap ítja , hogy koráb
ban pamuttal hímeztek, csak  később gyári gyap júfo
n a lla l. Azt ugyan nem tudja, hogy sa já t használati tá r
gyaikon, házivászon viseletükön a gyapjút nem alkal-

41. VAJKAI 1964, 189.
42. RRM A 954.
43. PALOTAY G., Muskátli 1932. jún. 9. I. évf. 4—5.

mázták, legfeljebb elvétve a m egrendelések m egindu
lása után.

Észreveszik, hogy a korábbi hímzéseken szerep jut 
a keresztszemnek, bár nem olyan mértékben mint a 
szerzők gondolják. Nem veszik észre ugyanis, hogy a 
keresztszemes öltés a szőttes csíkot váltva, illetve azt 
kísérve je lent meg színes díszű házivászon darabokon. 
Bizonyára analóg iák  a la p já n  jönnek rá, hogy e hím
zésnél is a laposhím zés kerül előtérbe és a mértani 
formák vesztenek merevségükből. Továbbá leíró elem 
zést adnak a rendelkezésükre á lló  darabok a la p já n  a 
hímzéselemkről, motívumokról.

A BUZSÁKI H ÍM ZÉS K IA LAKU LÁSA  
ÉS V A LÓ SZÍN Ű  FEJLŐ D ÉSM EN ETE ; 

H AN YATLÁSÁN AK O KA I

A helyszínen szerzett ismeretek, a gyér írásbeli a d a 
tok, a múzeumokban látott tárgyi anyag a la p já n  és 
nem utolsó sorban — a mai napig is leggazdagabb 
— 60 évvel ezelőtt m egjelent M a l o n y a y  D e z s ő  
kötetben közölt színes és fehér-fekete áb rákra tám asz
kodva kíséreljük meg a buzsáki hímzés k ia laku lását, 
form akincsének változásait, textil-technikai öltésmód- 
jának gazdagodását és e lso rvadását felvázolni.

A meglévő m intaanyagból következtetve két ősi á g 
ból eredt elsősorban a buzsáki hímzés form akincse :

az egyik a megszűnt takácsm esterségben használt 
m intakincs lecsapódása,

a másik a fehérhím zésből eredő anyag .
Ezeknek a díszítőelemei éppen az a lapanyaghoz a l

kalm azkodó, attól m eghatározott készítési mód miatt 
mindig sorm egoldásúak. A soros díszítés pedig u ra l
kodik minden felle lhető buzsáki hímen, díszítsen az in
get, lepedővéget, vagy vánkosvéget.

Az is tény, hogy eredetileg valóban takács szőttese
ket használtak fel lepedőfejeknél (m int azt egy most 
előkerült, kb. 100 éves darab is bizonyítja), de szedet- 
test állítottak be az ünneplő ing u jjáb a , kézelőjére is, 
mint azt a  gyűjteményekben lévő régi jegyet őrző ün
nepi ingeken láthatjuk (RRM 460 pl.).

Az eredeti szőttes mellé kerülő ingszélekre tűvel 
varrtak szőttes m intájú sorokat — mintegy a merev 
kontúrvonal játékos fe lla z ításá ra . Ezen je len ik  meg a 
szőttes technikától elütő csigavonal hímzés (IX . t. II.).

A céhes takácsipar megszűntével a megkedvelt fo lt
hatást pótolni igyekeztek és a  szőttes díszeknek mér- 
tan ias m intasorait tűvel, lapos'hímzéssel levarrták a 
vászon szélébe. (M alonyay Dezső XV. táb la .) Ezek 
azonban foltban nem pótolták a  régi szőttes hatását 
s ekkor más díszítőtechnikához fordultak -  mint látni 
fogjuk - :  a  fehérhím zés elem eihez, am it kék-pirossal 
varrtak ki, amivel együtt jelennek meg. A m értanias, 
merevebb, szálszám olást igénylő sordíszek mind kes-

44. UNDI M., Magyar hímvarró művészet, Budapest 1934,
70.

45. FERENCZ K.-PALOTAY G., Hímzőmesterség. Budapest 
1940, 27-31.
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kenyebbé válnak és m indjobban csak  kísérői lesznek 
a más je llegű  szélesebb hím zéscsíknak. (M alonyay 
Dezső XV III. tb.) Színben továbbra is ig azo d n a ka  szö
vésnél használt egy-két színhez, de az öltések iránya 
idővel mind jobban és jobban eltér a szövésnél k ia la 
kult minták fonalirányaitó l (P l. RRM 6851 ; 6954 Itsz.), 
sőt sok esetben áttérnek a laposhím zésről a  kereszt
szemes technikára, ami még egy időre megőrzi a köt- 
vonalak szögletességét és a színfoltok eredeti tömött- 
ségét úgy, hogy e két techn ikát keverve is használják . 
(X I. t. 6 .) (RRM 6954 kézelő jén .) Az idős asszonyok 
emlékezete szerint „ho rgo lásos” (nézetem szerint in 
kább rece) mintakönyvekből is m ásoltak m intákat. 
(Ilyen lehet a sokszor alkalm azott két szélről behajló  
szekfű virágos sor (V . ö. M alonyay Dezső XV I. tb.).

A másik forrás, am inek nyoma a színes buzsáki hím
zések egész során m egtalá lható : a szálszám oláson
alapuló  fehérhím zés, a hozzákapcsolódó formák és 
technikák jónéhányával.

Fehérhím zéses Buzsákról, illetve környékéről való 
ingdísz nyom tatásban elsőként — legjobb tudom ásunk 
szerint csak 1943-ban je lent meg40, de ez sajnos igen 
kis méretű és elmosódott felvétel. F é l  E d i t  jóval 
később is közöl egy m értanias fehér, régi buzsáki hím
zésrészletet ingről — igaz csupán „Som ogy" je lzés
sel/*7 Azonban mind a Rippl-Rónai Múzeum, mind a 
N éprajzi Múzeum gyűjteményében ta lá ltunk tiszta fe 
hérrel kivarrt ingujjvégeket. A megm aradt fehérhím zé
ses ingdíszek mind kompozícióban kiforrottak, tech
nika szempontjából gondosan, sok öltésvariációval e l
készített darabok. Hogy hol, mikor a laku lt ki, lett á l
ta lános és elfogadott a viselése, nem tudjuk. Mint 
ahogy azt sem, mennyit vettek á t ezen a téren a körü
löttük élő m agyarságtól, és mit ad tak  ők a somo
gyiaknak. Egyelőre csak az biztos, hogy a sokat em le
getett és k izárólag a buzsákias öltés kincséhez tarto
zónak sorolt „sinyór ö ltés" (am it a helybeliek „dup la  
lán c” -nak (na lan cac) neveznek; fe lle lhető somogyi 
m agyar és drávam enti horvát paraszti hímzéseken is. 
A fehérhím zéseken a geometrikus je llegű  laposhím 
zéssel körített és megerősített négyzetes kivágású 
,,likvarrás"-os sorok „vízfo lyásos”  ritmusát kísérik a 
játékos ö ltésvariánsok, (ilyen technikával csak igen 
szép, egyenletes fonalú  a lapanyagon  lehetett dolgoz
ni.) A szélesebb csíkd íszéket mindenütt keskenyebb 
subriká lásos és tűcsipkével gazdagított sorok kísérik, 
sőt ezéken kívül laposhímmel kivarrt szőttesmintákra 
emlékeztető díszek is ülnek egy-egy d u p la lán c soron. 
Elgondolkodtató, hogy ez a fehérhím zésfajta miért 
ment fe ledésbe. U to ljá ra  a 10-es években lá tták  imég 
öregasszonyokon. M eghaltak, akiknek az  életéhez ta r
tozott ez az ing fa jta , anélkül, hogy a következő nem
zedék igényelte volna, hogy az ezzel kapcso latos tu
dást á tad ják  nekik. De kiveszett azért is, mert a kör 46 47

nyéken a lennel való foglalkozás lassan  megszűnt, 
ilyen varrást csak  finom, egyenletes fonalú  vászonra 
lehet készíteni. Időigényes, babra munka volt, „nem  
fizetődött k i” . Fehérhím zés form ájában kiveszett, de a 
ritmusa m egm aradt a színes buzsáki hímzések régi 
d a rab ja in . (IX . t. II.)

Talán egész részlet-tanulm ányunknak legértékesebb 
felismeréséhez vezetett el a RRM 445 Itsz. ing dísze 
és egy 462. sz. m ásodlagosan fésűtartónak átalakítót! 
— valószínűleg ingujj darab . Többször hallottuk a 
helybeliektől : ,,A "-as , ,,M ” -es m inta. Ez azt jelentette, 
hogy a közismert kék-piros hímzés széles sorainak 
kompozíciós vázaként -  legtöbbször dupla láncból -  
összekapcsolódó derékszögű vagy tompaszögű zcg- 
zug sort varrtak végig ki („M ” ). De a derékszögek v á l
takozó irányú szárakkal is elhelyezhetők voltak („A ” ), 
de X a lakban  is. (A fent említett 445. sz. ingdíszen 
pontosan felism erhetjük és követhetjük a „k lassz ikus’ ’ 
kék-piros ( a  legrégebbien fejtővel DM C-vel) buzsáki 
hímzés kom pozíciójának eredetileg k ia laku lt fe lép íté
sét. A fehérhím zésen — éppen mert szálszám olásos — 
anyaghoz kötött, a zeg-zug vonalakat 45 °-ban ferdén 
futó, párhuzam os tűzőöltés hatását keltő (de nem az) 
öltés so rokkái 'kijelölik. Ez látható tisztán az  RRM 445 
itsz. ingujj hátfelé eső hónaljrészén . A  fehérhímzés 
derékszöge pontosan, szál szerint beilleszkedő, szív
formát (serdce) varrtak ki. A  színes hímzések szögei
ben is van minden esetben szívforma, egészen add ig , 
míg a szerkezetet adó beosztás szöge 90 °-os. Azon
ban a színes hímzés készítése során a derékszögből 
idővel tompaszög lett és a szívformából „h a jó " , de 
ezeknek a belse jét — még a fehérhím zés likvarrásá- 
ra emlékeztetőén — sakktáb laszerűen laposhímmel 
töltik ki és sok kaoskaringót (svred'ka, katyikaringó) a l 
kalm aznak. A fehérhím zés párhuzam osan futó ö ltés
sorai helyett a vonalak közét laposhímmel töltik ki. 
Ebben a fe jlődési szakaszban hódíthatott tért először 
az Ausztriából behozott sok színes sza lag , am it mint 
„ u j” -at az ünneplő ing u jján  végig vezettek és csak 
két fe lére varrtak színes hímet. A  rendelésre készülő 
darabokat szerződtetett rajzoló asszonyok rajzo lták elő 
(na d ra ja t). Többnyire olyan m intákat is kaptak a 
Széchenyi grófnőktől, am elyeknek a form akincse távol 
á llt tőlük. (így jöhetett létre a RRM 6853 Itsz is !) Mivel 
rendelésre készítették azokat, olyan form ákat keres
tek és alkalm aztak , am elyek könnyen hímezhetők; így 
uralkodik el a „ró zsa”  és a sok kitöltő lapos öltéssel 
kivarrt, párhuzam osan futó csíkok sora . A  pamut fo na
la t k iszorítja a fe lü letet jobban fedő gyapjú szá l. A 
mai idős asszonyok szerint ők m aguknak nemigen 
varrtak már ezzel. A megkérdezettek — egy tótszent- 
páli asszony kivételével — nem is emlékeztek gyapjú- 
hímzéses vászoningek viseletére.

Tótszentpálon, Varjaskéren  már nem varrnak hímet,

46. DOMANOVSZKY GY., (szerk.) A Balaton-környék nép
művészete. Budapest 1943. Ebben FÉL E., Viselet és 
hímzés cikkének melléklete.

47. FÉL E., Ungarische Votkstiekenei. Budapest 1965.
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Buzsákon meg a gyapjúszál használatáva l a hamis la 
pos öltést kedvelik meg, e ltűnik a sok-sok öltéselem. 
A  kompozíció terén eltűnik 'a vázat alkotó zeg-zug, he
lyüket a rózsák, szívék-hajók, csigavona lak  halm aza 
fog lalja  e l; eltűnik a házivászon és vele a szőttes, 
szálszám olásos díszek nyoma is.

A buzsáki színes-hímzés egy harm adik kis forráseré- 
ről is meg kell em lékeznünk és ez a  „vézás" . Ez egy 
érdekes és szellem es kis variánsokkal gazdagított ö l
téskompozíció, ami 100 éves lepedőkön a szélek ösz- 
szeerősítése mellett, vagy a szőttes-díszeket kísérve f i
nom keskeny sordíszt alkotott. Ez a közismert buzsáki 
színes-hímzés formai k ia la ku lá sá ra  a lig  hatott, de a 
legrégibb színes pamut- és gyap júfonalla l varrt hím
zések egyik legfinom abb — a sűrű, nehézkes, lapos 
kitöltő öltésnél sokkal játékosabb , jóval könnyedébb 
— öltéselem e volt. {20. kép 4.) Az á lta lunk ism ert tá r
gyi emlékek sorában egyetlen széles ingujjd íszt ta lá l
tunk, am ire joggal mondható, hogy egészen ennek az 
ö ltésvariánsnak a szellem ében építették fel, ez a NM. 
72742. sz. — eddig még sehol nem közölt — ingen 
van (V ázla ta  a 21. képen .)

Az a fehérhím zés, am i Buzsákon és a környékén lé
vő horvát fa lvakban a századfordulóig közismert és á l
ta lánosan  alkalm azott volt, nap ja inkban  majdnem 
teljesen feledésbe merült. A szakirodalom ban fe ldol
gozásra nem került, gyűjtem ényeinkben kevés, ponto
san helyhez kötött darab  lelhető, a közönség körében 
ismertté nem vált. A Buzsák környéki színes-hímzés

addig élt a fa lu siak  körében, míg életkörülményeik a 
házivászon h asználatát megokolttá, szükségessé tet
ték, majd ennek és a pam uthím ző-fonalnak háttérbe 
szorulásával és főként a  kereskedelm i szellem e lu ra l
kodásának hatására , a gyap júfonal k izáró lagos hasz
nálata után, form akincsében és öltésm ódjában szegé
nyessé, kom pozíció jában zavarossá vált, sz ínhatásá
ban tarkává lett.

A LEG G YA K R A BBA N  ALKALM AZO TT M IN TAELEM EK
é s  h í m z é s m ó d o k

Előre kell bocsátanunk, hogy az idős asszonyok nem 
emlékeznek ma már minden régen a lkalm azott form á
nak és öltésm ódnak horvát e lnevezésére, sőt ezek m a
gyar neveit sem ismerik minden esetben. Főként azo- 
két feledték el, am iket az ő fiata lságuk idején sem 
varrtak már. Ezért az a lább iakban  csak néhány eset
ben közölhetjük a horvát elnevezéseket, más esetek
ben csak az á lta luk  ma használt magyar elnevezést, 
vagy kénytelenek vagyunk a közhasználatban , szakiro
dalom ban előforduló elnevezéseket a lkalm azn i. M i
ként az elnevezésék, úgy az öltésmenetek jórésze is 
feledésbe merült, nekünk sem sikerült még minden öl
tésvariánst összegyűjtenünk, felderítenünk.

Ma is dolgoznak még Buzsákon, de csak egyesek, 
üzleték részére. Az a lapanyag ot k iszabva, előnyom ta
tott m intával és előírt színezéssel kap ják kézhez; a ki-

21. Oltesformók buzsaki női ingeken. — Nadeisticnkomposmonen an riuu’cnnainucii vo.i űuzSuk .
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22. Buzsáki öltések. — Buzsáker Nadelstiche.



A BUZSAK KÖRNYÉKI SZÍNES PARASZTI HÍMZÉS 133

e lá s n á l  azt a technikát a lkalm azzák , am elyik a leg- 
■ e .esebb  fona lat igényli és a legkifizetődőbben e lké
szíthető.

A  Buzsákon és környékén lakó horvátok minden d í
sz tett, hímzett holm ijukra azt m ondták: „n as ito ” , 
ag y is  kivarrt. (Siti — varrn i; nasivan je  — hímzés.)

A  fehér pamutfon afia l varrt hímzések a leggazda
g a b b a k  ö ltá b a la .m a k  ta k in t a f r á b a n , de* s a k  é s  v á l t o z a 
tos öltéssel varrták a m aguk részére készített kék-pi- 
os pamuthímzéseket is ; a rendelésre, e lad ásra  szánt 

darabokon a legkevesebb ö ltésfa jtát használják . Míg 
з fehérhím zésük teljes egészében szálszám oláson ala- 
pult (az öltések egysége, majd kivétel nélkül három 
szálból), addig az ebből k ia laku lt színes hímzés szin- 
•e épésről iépésre kim utathatóan szakadt el ettől a 
-ötöttségtől.

Az összetettebb, többsoros mintán a sorbeosztást 
;  őször „n a  d ro jat” , azaz kijelö lték, majd a szélesebb 
diszítősort elő is rajzo lták a munkam egosztás során a 
díszítésben és hímzésben leglelem ényesebbnek elis- 
~ert asszonyok. így pl. a fehér, szűkujjú ,,o p laca” -n 

<íí<eny sordíszek helyét „n a lo zic i, azaz láncöltés 
: :ч о 1  je lö lték ki, a széles dísznél pedig a kompo- 
: :  oeosztását alkotó 45°-ban futó „tűzn i", tűzés so- 

: vo "ták  ki először. A színes hímzések csík ja in
: ■ :  - ezt a célt szolgálták a „n a  lan cac” , vagyis dup- 

c  >c ->c ö téssel kivarrt határvonaltól határvonalig  futó 
: : . g  sorok. Ezeknek a csúcsában , szögében he- 
rre< el pl. a „sred ce ” -t, a szívet, am inek a határ- 
-o c : a fehérhím zéseken kettes vagy hárm as tűzés- 

- e g  „lik va rá ssa l”  varrtak körül. Ugyanezt a  színes 
~ éseken -  majdnem kivétel nélkül — „n a  lan cac” , 

3u » la  láncca l.
A cposöltés fa jtá t mind a fehér, mind a színes hím- 

:e : során a lkalm azták , de míg a fehérhím zéseken a 
TT-e-.oni form ákat úgy alakították ki, hogy teljesen át- 

•?'< a hátoldalon is határvonaltól határvonalig  a 
- noot. addig a színes hímzéseken -  a gyapjúval 

" —izeiteken kivétel nélkül — a hamis laposöltést hasz- 
-ó lták mind a kör-rózsák, mind a párhuzam os, lánc- 
oltéssel határolt, ferdén futó csíksorok kitöltésére, fő
ként az e ladásra  szánt darabokon. Mivel a fehérhím 
zéseken lévő m értani díszítmények zöme szövésből vett 
minta volt, a  hímzés iránya is a leggyakrabban meg
egyezett a vetülékfonal irányával, majd az erre merő- 
eges kivarrási móddal növelték a fehérhím zés finom 

fény-árnyék játékát. (V. ö. 445. sz. ingujj széles lapos- 
hímes so ráva l.) A színes hímzéseken a valódi lapos- 
hímzésmód a keskeny, szövést utánzó sordíszeknél 
m aradt meg legtovább. Meg kell itt jegyeznünk, hogy 
emlékezet szerint a „boszorkányos”  és rácsöltéses 
form akitöltést a sa já t használatukra szánt darabokon 
nem alkalm azták, ezek a kívülről kapott m intákkal ke 
rültek hozzájuk. (RRM . 6853. sz. inge.)

A fehérhím zéseken sokféle sorképző díszöltést a lk a l
m aztak. (22. kép 1., 2., 3., 7 .) Ezek majd egyike sem ke
rült át a színes hímzésekre. (Még a színes pam utfona
lasakra is csak nagyritkán.) Ezeknek elnevezései közül 
már csak a „p a raszt"  öltésre emlékeznek. A „ku kac”

is csak a fehér ingujjakon alkot kiugró, bogos soro
kat. A két és három párhuzam os sorban 45°-os dőlés
sel futó „tűzn i” , tűzéses sorok is (22. kép 7.) majdnem 
kizárólag a fehérhím zéseken ta lá lhatók . Az áttörések 
különböző változatai, mint a már említett „ likva rrá s” 
(a mindkét irányban átvágott és kihúzott szá lak után 
keletkező, legtöbbször négyzetes áttörés, melyet n a
g y o b b  n ó g y z o te k  e s e t é b e n  d ís z b o k ö t é s s o !  iá d í s z í t e t 
tek (IX . sz. táb la ), az egyirányú szálkihúzáson a lapuló  
subrikolás, szálbeszövés, a hozzájuk tartozó szálszorí- 
tásokkal és a velük váltakozó tűcsipke díszek, mind fe
ledésbe mentek, mert készítésük sok türelmet és időt 
igényelt, a lapanyagu l csak az egyenletes fonalú, szép 
házivászon volt a lkalm as.

Érdekes a „s re d ka” , a kacskaringó v. csiga m egje
lenése és a la ku lá sa . Ez a díszítőelem a fehérhím es 
régi halotti lepedőn is előfordul már szálszám olásos 
módon varrotton és ritkásosan elhelyezve. A hárm as 
szálegységet tartották, az ívelését a 45°-os ferde öltés 
a lka lm azása  ad ta . Ez a kötöttség még a szőttest u tán
zó színes hímzéses sorok csigá in  is megfigyelhető. 
Rendeltetése mind a fehér, m ind a keskeny színes 
hímzéses a lkalm azáson a foltdísznek fe llaz ítása  a d í
szítésén felület irányába . (IX . táb la II.) A csigaform a 
bekerül a szabadabb rajzú, széles díszítősorok mintái 
közé is, itt sok esetben olyan sűrű sp irá llá  válik, hogy 
szinte fo lthatást ke lt. Ilyen esetben az alkotó sorok 
igen sűrűn, az a lapanyag tó l független öltésekkel ké
szülnek.

A keresztöltéssel kapcso latosan  m egoszlanak az 
emlékek. így egyesek szerint Buzsáíkon egyá lta lán  nem 
varrták, de a tótszentpáliak a ,,k recak” -ot „k re staka” , 
a keresztezett (Kriz — kereszt) öltést csiná lták . Fehér
hímzéseiken ritkán fordul elő, de a  kék-piros régi hím
zések szőttest utánzó keskeny széld íszeit -  laposhím 
zés helyett — sokszor varrták ki ezzel. (I. táb la /ll.)

Külön egységet alkot, a je len leg i lismereteink sze
rinti legrégibb kék-piros pam utfonalal kivarrt buzsáki 
lepedőkön ta lá lt ,,vézás"-nak nevezett (vezat — köt, 
csomóz) öltéscsoport. (3. kép/4.) Első p illantásra  így 
egy-egy más^más sugárirányba elhelyezett láncszem ék 
csoportjának tűnik. Azonban a láncszem  ívelését nem 
egy öltés fogja az anyaghoz, hanem az a lapanyag  fe l
emelt három szá la , tehát készítésm ódja sem egyezik 
a kioltott láncszem évé!. A szemek összefutnak, az 
anyag v isszáján  csak  e csomópontban és a  felem elt 
három szál a la tt látható a fonal. Ennek az öltésnek 
egész variáns-csoportját alakították ki a jó színérzékű 
hímző asszonyok. Az egyes öltések színeit úgy vá logat
ták össze, hogy a hímzésen m inden esetben a kék és 
piros színek egyensúlyba kerülték. (V. ö. 21. képen NM. 
72742 sz.-ról készült vázla t.) Em lékezet szerint nem is 
tudta mindenki varrn i, a legutolsók egyike — akire  
még név szerint is em lékeznek — Kan izsía i Istvánná 
volt.

A lepedőszélek közé varrt „ ta c k a ” , szövött csík két 
o ldalán végigfuttatott vézás öltéssorból a zeg-zúg ö l
tés csúcsára állított kiugró három öltés o ld ja föl a me-
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rév szélt. Ezt a fa jtá t úgy nevezték: ,,ot pet mákom 
g lav ice” , azaz őt m ákfejes (20. kép 4 .)48 Egy másik va 
riáns a „b é k a lá b " , am inek egysoros m egoldása a fő- 
minta feletti keskeny, kísérő sordíszként szerepelhet.49 
Megkettőzött form ájában a széles m intában a ferdén 
futtatott párhuzam os láncsorok közét kitöltő öltés-meg
oldásként szerepel. (RM 11223. sz. ingdarab iképe, IX. 
t/ ll.)50 A vézás egy harm adik variánsát a kiöltések ösz- 
szefutását egy apró öltéssel fedik is. Ha a kiöltések 
láncsoron ülnek, ott az összefutó végeket a láncsor 
a lá  bú jtatják , vagy m agába a láncsorba erősítik; ha 
zeg-zúgosan vezetett láncöltéssorral kom binálják, a k 
kor a láncsorral azonos színű kiöltést menetközben 
m indjárt ki is va rrják .

A  szövött vászonszélek összeerősítésére mind az in
geken, mind a lepedőkön a „p rep le ta " (P lest — fon
ni), a „kötögetéses” d íszítővarrást használták . (Ez az 
öltéssor m indenember varrása néven közismert.) Mind 
fehér pam utfonalból, mind pirosból készítették, a sze 
rint, hogy fehér- vagy színes hímzés mellett szerepelt. 
A csipkeöltést ill, varrást nem csak a már említett sub- 
ri'-kolássál együtt használták, de előfordult szélek ösz- 
szeerősítéseként is.

C sak  megemlítjük -  habár nem a szorosan vett tű
zéstechnikával készült -  a buzsáki rátét néven köz
ismert, ott „bécsi"-nek  nevezett, díszítésmódot. Ennek 
lényege, hogy a fehér vászon a lapanyag ra  hajtogatás 
után, ollóval m intásán kivágott, piros vékony pam ut

48. MALONYAY i.m. XVI. t. Varjaskérről való legalsó pár
navégen. — FERENCZ K.-PALOTAY i.m. 58. ábrája egy 
ebbe a csoportba sorolható variánst közöl.

49. MALONYAY i.m. XV. t. két ingujján.

szövetet (kartont) erősítenek fel úgy, hogy a tűvel a lá 
fordított m intaszéleket finom an, gondosan, apró  öltés
sel körü lvarrják .’1 Ez a díszítés csak  attól az időtől ter
jedhetett el, mikortól színtartó anyaghoz juthattak. Az 
anyag szárm azási helyére utal -  minden valószínűség 
szerint — a „b é cs i”  (beoka c ickana — bécsi vágott) 
öl nevezés.

A már említett Tótszentpálon lakó Babodi Sándorné 
sz. Pasztusits M arg it emlékezete szerint édesanyja ide
jében (aki sz. 1882-ben) — tehát kb. a századforduló 
idején — ágyterítőt sokan már ,,b écs i” -vel díszítettek. 
Talán van egy kis lokálpatriotizm us is abban az á l l í
tásában , hogy a „b é cs i"  náluk Tótszentpálon a laku lt 
ki. Ott használták fel sa já t holmijuk díszítésére, s on
nan került volna át Buzsákra. Ez nem lehetetlen, ha 
tekintetbe vesszük a községek lakói közti szoros roko
ni kapcsolatokat. Éppen az adatközlő Buzsákon lakó 
nagynénje (Joó Ferencné sz. Pasztusits M ária ) volt az, 
aki ott házaknak és rendelésre is vágta a  ,,bécsi"-t. 
A buzsákiaknak a külföldi és belföldi rendelőkkel va
ló kapcso lata ismertette meg ezt a díszítésmódot a 
nagyközönséggel.

A  ,,bécsi"-nek nevezett díszítésm óddal behatóbban 
nem foglalkozunk, egyrészt azért, mert a lka lm azása a 
buzsáki hímzések mellett járu lékos jellegű volt, m ás
részt, mert formai elemei igen esetlegesek, az a lk a l
mazott minták esztétikai m egjelenése közel áll a régi 
konyhák po lcainak pap írkivágásos csíkdíszeihez.

Kerékgyártó Adrienne  — Knézy Judit

50. MALONYAY i.m. XVI. tábla középső varjaskéri párna
végén és a XVII. tábla tótszentpáli felső ingujjon (való
színűleg pamut fonallal varrva).
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Уж е и начале X X  века авторы начали проводить 
исследования, чтобы найти предпосылки т.н . бужак- 
ской вышивки крестьянского происхождения и наз
начения, которая ужо в то время происводилась для 
продажи на уровне кустарного искусства.

Первоначально заказывая такую вышивку не за
ботились обычно о традициях, которые лишь впослед
ствии пробивали себе путь, но уже в измененной в 
соответствии с потребностями форме.
Отправным пунктом этого исследование было нахож
дение в Музее Риппл-Ронаи, дополнительных данных 
относительно вышивок женских блузок и простыней 
из таких сел, как Буж ак , Тотсентпал, Варьяшкер и 
Ташка и поличение достоверной информации от пожи
лых женщин этих сел, демонстрирующих данные из
делия.
Это было необходимо, в связи с тем, что учет о пред
метах сонбранных в 1920— 50-х годах не велся.
Путем материала этнографического музея и сравнения 
его с рисунками сообщений о бужакской вышивке 
была сделана попытка определить историю развития 
бужакской вышивки.

В  ходе местных работ, проводимых в село Буж ак, 
было найдено 2 ценных вышивки,данные о которых 
способствуют успеху проводимых в этом направлении 
исследований.
Цвета цветной бужакской вышивки, геометрическая 
форма их композиций требуют богатой фантазии, они 
взяты по образцу цветных домотканных изделий.
Элементы композиции и фантазии бужакской вышивки 
содержат много моментов, подобных белым геометри
ческим вышивкам, выполняемых посредством счета петель.

В случае украшения женских блузок и детских прос
тыней большую роль играли выкройки и их осставление.
В то время, как в 'i-х селах с населением хорватского 
происхождения Х У Ш  столетия можно было встретиться 
с жабо (3-х видов) в сборку с пришитой вышивкой, а что

касается вышитых простыней, то и вэтом случае раз
лива 3 вида их выкройки.

В конце X IX  столетия в бужакской вышивке сохра- 
ились древние элементы размещения вышивок на выше
упомянутых текстильных изделиях, а также на подуш
к а х : эти вышивки делались по краям в виде дорожки 
толщиной с палец, эти дорожки с вышивкой вшивались 
в местах составления выкроек, (на простыях по краям 
холщеной ткани, на простынях с художественными 
вставками, на кружевных рукавах блузок с кладышами 
из домотканной ткани).

Вышивка дорожки красно-белою тона красными 
и белыми нитками тамбурным и петельным швом на 
зывается „везаш“ .

Это название стало общепризнанным и в кустарном 
вышивальном искусстве при получении красно-белых 
тонов.

Так называется эта вышивка и тогда, если на вы
шивке изображен и другой мотив.

Этот декоративный, оживляющий ткани вид вы
шивки „везаш“  является третий источником, из кото
рого имеются мотивы в бузакских цветных вышивках 
X X  иска, отличающихся от крестьянских.

В ходе заказов бузаскис мастера научились ис
пользовать цветные анликации, которые изготовлялись 
и для собственного использования, однако характерно, 
что эти апликации сначала использовались на домот
канных хорожках.
Вышолнение т.н . ведьмовской вышивки бузакские мас
тера освоили от заказчиков.

Она уже вышолнялась другой пряжей (шерстью) и 
вышивкой других композиций (напоминали господские 
вышивки) и другим видом петель (8-ая).

Этот вид вышивки освоили лишь бузакские жен
щины, ведь они освовали т .н . Балатонский Союз Вы
шивальщиц, который уже ничего общего не имел с 
местными крестьянскими вышивальными традициями.

Адриоп Керекдярто —  Юдит Кнези


