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Elő néphagyományok

Asztalos Enikő

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben
III.

A Kis-Küküllő mente 
sz ékely népviselete

Beve z ető

A tájegység a Kis-Küküllő'’ menti dombság nagy területén fekszik. Keleten 
Marosszék, nyugaton Aranyosszék határolja, tehát az itt gyűjtött anyag a 
Makfalvától Magyarkirályfalváig terjedő földrajzi területről származik. A vidé
ket a Magyar Néprajzi Lexikon 3. kötete így határozza meg: „A Kis-Küküllő völ
gyének torkolattól a Székelyföld határáig húzódó szakasza, illetve ennek kör
nyező vidéke... Erdély legkorábban magyarok által benépesített vidékei közé 
tartozik. A 16-17. század háborúiban lakossága sokat szenvedett és pusztult. 
Ma [,,,] vegyes magyar—román népességű.”

A magyarság néprajzi térképe Királyföldnek (Szászföldnek) nevezi. Vízköz— 
Vízmellék a neve a dr. Kós Károly — Szentimrei Judit — dr. Nagy Jenő könyvé
nek térképén. így a terület keleti része Marosszékkel és Udvar helyszékkel (a 
Sóvidékkel) határos, a másik a szász vidékkel, ezért teljesen más jellegű a két 
tájegység népviselete. A Felső-Küküllő mentén levő, azaz a Balavásár, Er- 
dőszentgyörgy, Gyulakuta vásárosközpontokhoz tartozó falvakban a viselet a 
nyárádmentihez és a sóvidékihez hasonlít. A továbbiakban az innen gyűjtött 
anyagról lesz szó. Itt a székely kismesterek az 1920-as évekig vettek részt a vi
dék népviseleti darabjainak az előállításában. A helybeli szűcsök, bundakészí- 
tök, varrónőik mellett átjártak ide a Székelyföldről a harisnyaszabók, lájbivar- 
rók, valamint a Kis- és Nagy-Küküllő mentiek is tőlük rendeltek ruhadara
bokat. Székely kapcsolatokra utal a székely lájbi, a tászlis ing, a főkötő, s a Szé
kelyföldről hordtak át szóltes anyagokat. A hagyományos öltözetet az 1930-as 
évekig mindenütt viselték, teljes kivetkőzés csak az 1960-as évektől történt, de 
az idősek máig megőrizték viseletüket vagy annak egyes darabjait, s konfir
málásra, falunapokra, ünnepélyekre felveszik, a fiataloknak átadják, s még újak 
is készülnek ilyen alkalmakra. A díszítés falvanként különbözik, mindenik ipa
ros vagy varrónő a saját ízlését érvényesítette, s alakította a falu viseletét, a
mely alapjaiban a középkori nemesi-polgári hagyományokra utal.

1990 óta közöl a Népújság megyei hetilap melléklete néprajzi gyűjtéseimből. 
2000 után kért meg Bodolai Gyöngyi szerkesztő-újságíró, hogy gyűjtsem össze a 
megyéből a régi, eredeti népviseleteket. A Nyárád mentével kezdtem a gyűj-
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tést, és az összegyűjtött anyag minden részlete megjelent a Népújság Harmónia 
című mellékletében, állandó néprajzi rovatban. A 2009 őszén összegyűjtött 
anyag A nyárádmenti székely népviselet a XIX. század végétől a XXI. századig 
címmel 2 015-ben könyv formájában is megjelent az Erdélyi Gondolat Kiadónál.

A következő tájegység, a Kis-Küküllo mente népviseletének összegyűjtése két 
évnyi munkát igényelt, 2013-2014-ben, a Népújság ezt is közölte. Hatása sem 
maradt el, a tánccsoportok, énekkarok kezdtek a megjelent anyag alapján átöl
tözni régi, részben már kihalt, eredeti népviseletükbe. A gyűjtés most a Felső- 
Marosmentén folytatódik. Jelen kiadvány tehát a 2013-2014-ben gyűjtött nép
viseleti tanulmányokat tartalmazza. Azóta idős lelkipásztorok és tanerőd, akik 
adatközlőd szerzésében segítettek, nyugdíjba mentek, s az idős adatközlőd egy 
része elhunyt. A könyvre igényt tartanak a közösségek a megújuló kultúrtevé- 
kenységek számára.

A szerző

Kis- és Nagy-Küküllő közének székely népviselete

Böz ödújfalu népviselete
Bözödújfalu a Kis-Küküllő mellett, Erdőszentgyörgy közelében fekvő falu 

volt, melyet 1989 végén bontottak le és árasztottak el vízzel. A lakosság szétszó
ródott, s rokonoknál vagy a közelben-távolban telepedtek le, de évente össze
gyűlnek a vízből kilátszó templomtorony s a falu mellé épített siratófalnál meg
emlékezni szülóTalujukról. Ott született, s életük felét Bözödújfaluban leélt 
adatközlődtől jegyeztem le hajdani népviseletüket.

Bö z ödújfalusi férfiak 1930-ból
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A fiatal fiúk zöld, az idősebb férfiak szürke, az öregek fekete kalapot hordtak. 
Katonai sorozáskor a legények bokrétát kaptak a szeretőjüktől a kalapjuk mellé, 
amit a faluban készített egy asszony művirágból, gyöngyökből, tenyérnyi nagy
ságúra méretezve, közepén kis tükörrel. A téli bundasapka fekete volt. Hasított 
ingben jártak kicsi gallérral, a mellrészen apró, levarrt rakásokkal, alatta ke
resztpánttal. Eresztett vállú ing volt, bő ujjú, két gombbal záródó kézelővel. A 
férfilájbi fekete posztóból készült, zsinór nélkül, bal mellén díszzsebbel, benne 
zsebkendővel. A gyapjúholmit Kibéden ványolták és a gyapjút is ott fésültették 
meg. A fehér harisnyát fekete zsinór díszítette, kacskaringókkal. Ezt aztán fel
váltotta ott is a szürke vagy fekete háziposztó priccsesnadrág. 1960-tól posztó
pantallót kezdtek hordani. A lábbeli itt is a bakancs volt viselőnek, a pásztorok 
bocskort varrtak maguknak. Az ünneplő fekete, kemény szárú bokszcsizma volt. 
Nyáron a régiek a XX. század elején vékonyabb bórbakancsot viseltek. Télen 
posztókabátot hordtak, szürkét a fiatalabbak, feketét az idősebbek. A mai öre
gek nagyszülei az 1900-as évek elején zsinóros posztókabátban jártak, a zsinór 
az ujjára, a gallérra és a zsebekre volt felvarrva. 1960-tól díszítetlen háziposztó 
kabátot csináltattak ványolt posztóból, gombokkal, két felső és két alsó zsebbel. 
A bundalájbi kívül cájg anyagból készült, bundával bélelve, báránybőrből. A té
likabát bundás volt, szintén báránybőrből, de fordított bőrből, hogy meleget tart
son. Az 1940-es években fekete plüsskabátot is hordtak, fekete, bolti zsinórral 
díszítve. A falu híres priccsesnadrág- és kabátvarrója Mózes Elek szabómester 
volt.

Lányruha 1960-ból
(Néhai Papp Zsófia szőtte, varrta)

A bözödújfalusi, 1989-ben lerombolt falu női viselete hasonló volt a nyárád- 
mentihez. A leányok két ágba font haja végét szalagcsokor díszítette ünnepeken, 
hétköznapokon hátul felkötötték, hogy a fonat ne zavarja ő'ket a munkában. A 
leányok világos színű, az asszonyok sötétebb, s az idősek fekete fejkendőst visel
tek. Szövetanyagot vásároltak, s a szélét saját maguk hímezték ki cérnával, se
lyemmel, a barnát fehérrel, a szürkét is fehérrel, a feketét fekete selyemmel.
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Apró levélformákból álló szegélymintát varrtak a kendőkre. Pártát csak a csősz
leányok viseltek, a műmagyar ruha maradványaként pirosat, fehér gyöngyökkel 
kivarrva, 1968-ig. Asszonynak itt is szégyen volt fejkendő nélkül járnia. Hasí
tott, mellévarrott ingben jártak, a régebbiek nyakát csak egy pánt fogta körbe, 
később gallért is varrtak rá. Bő ujja kézelővel csukódott. A régiek, a század ele
jén sötét színű, hosszú, bokáig érő szoknyát viseltek. A szoknya itt is megrövi
dült az 1930-1940-es években, lábszárközépig. Az anyák piros fejtős háziszőttes 
szoknyát készítettek lányaiknak, főleg barackmagos mintával, az aljára bár
sonyszalagot varrtak, esetleg szatént. Szélesebb, ferde szalagot is tettek olykor 
a bő szoknyára. Alája régen csak egy, 1940 után két alsószoknyát vettek fel, egy 
szűket és egy bőt, ráncba húzva, csipkeszegéllyel. A lányok lájbija a szoknya 
szőttes anyagából vagy piros bársonyból, esetleg szaténból készült, az időseké 
szövetből, fekete bársonyból, szaténból, szalagpánttal díszítve. Divatba jött már 
a XX. század elejétől a blúzok viselése, hegyes gallérral, szűk, hosszú ujjakkal, 
testhez simuló szabással, szövetből. Az ünneplőt gyöngyök díszítették, a gallé
ron voltak fekete, apró gyöngyök, virágok, levelek, s néha a mellényre is rátet
ték. Elöl végig bevont gombok voltak rávarrva. A régi öregek viselőnek gyapjú- 
surcot szőttek, az ünneplő fekete selyemkötény levasalt rakásokkal. A fiatalok 
is lerakott selyemkötényt varrattak, csak világos anyagból. 1930-40-től a leá
nyok fehér vászonkötényt hímeztek ki pirossal, fekete pamuttal körülvarrva.

A mintákat egymástól másolgatták le, s kikeményítve, levasalt rakásokkal 
hordták. Patentharisnyával száras cipőt viseltek, a régiek félcipőt is, az ’5 0-es 
évektől pedig szandált. 1950 után kezdtek a nők is csizmát csináltatni, előbb ke
mény szárút rendeltek táncba, templomba menni hideg időben, majd puha szá
rúra váltották. Szvettert, hárászkendőt viseltek télen, de háziszőttes posztóka
bátot, bundakabátot is. A szövetkabátokat Szabó Sükösd Mózes szabó varrta, a 
női ruhákat a felesége. A fekete plüsskabátot a nők télen kizsinórozva, zsi
nórgombokkal, zsinórakasztóval viselték az ’50-es évekig. A népviselet levetése 
az 1960-as évektől kezdődött, a nők rakott szoknyákat varrattak Papp Zsófia 
varrónővel, ezután pedig egybevarrt nyári ruhákat hordtak. Ha a falut le is 
romboltatták, a viselet emléke még él a mai 60-70 évesek körében, s csak re
mélhetjük, hogy unokáikat felöltöztetik a régi ruhák mintájára szerepelni, óvo
dai, iskolai előadásokon ott, ahol most laknak.

Kis-Küküllő mente székely népviselete

Gyulakuta népviselete

Gyulakuta község a Kis-Küküllő mellett fekszik, országút halad át rajta 
Szováta irányába. Orbán Balázs hegyes-völgyes vidékként emlegeti, amely a 
Partium nevet viselte, csak később csatolták a Székelyföldhöz, Udvar helyszék
hez. Ma Maros megyéhez tartozik. A férfiviselet hasonló a közelében levő nyá- 
rádmentihez. Az 1920-as években a férfiak csak fekete kalapot viseltek, amely
nek szalagjára katonai sorozáskor a szeretőjük muskátlibokrétát tűzött. Ez a 
divat aztán 1945 után elmaradt. A leányok az 1950-es évek elején a Katalin-
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napi vagy nyári vásárokon szív alakú pogácsát kaptak a fiúktól, s cserébe kar
mantyút horgoltak a szeretőjüknek körben a csuklóra, színes gyapjúból, csí
kokban, és díszzsebkendót hímeztek nekik keresztszemes mintával, a mellé
nyük felső zsebébe. Télen fekete kucsmát, nyáron szalmakalapot hordtak a fér
fiak. Ingük a XX. század elején kenderből készült, később vegyes kender-gyapot 
anyagból, s az ünneplő gyolcsból. Szabása mellévarrott, karöltő nélküli, előbb 
csak keskeny pánt volt a nyakán, majd az 1950-es évektől gallér. Jellegzetes
sége, hogy az ing vállán és csuklóján a faluban lakó hozzáértő varróasszonyok 
tűvel felszedték az apró ráncokat, s géppel letűzték, így szép buggyos ujjú lett a 
férfiing. Hasított, bebújós szabású, de nem voltak hajtások a gombolás mellett, 
hanem dupla visszahajtása kacskaringósan géppel volt letűzve, bármilyen 
anyagból (kenderből vagy gyapotból) készülhetett. A gyolcsing szabása sem vál
tozott az 1950-es évek után. A vőlegény-inget fehér, keresztszemes, apró tulipá
nos-rózsás mintával díszítették a gallérján és a mellén. A fiatalok színes, piros, 
zöld lájbit viseltek kacskaringós zsinórdíszítéssel, az idősebbek csak fekete házi
szőttest, zsinór nélkül. Hogy később nagyobbítani, szélesíteni lehessen, hátul 
középen kétujjnyi pántot varrtak bele, s pecket a hát közepére, hogy azt kien
gedve bővíteni lehessen. 3-4 gomb volt a lájbin, s kihajtott gallér, felső bal oldali 
és két oldalzseb. Ezeket Pakulár Béla helyi szabó varrta, de jöttek időnként más 
falvakból is szabók, akik megszálltak rokonnál, ismerősnél, s megvarrták a 
háziposztót. Volt fenyőágas szövésű is, de a legtöbb sima, s Kibéden fésülték 
hozzá a gyapjút. A harisnya színe csak fehér volt ünneplőnek, sötétebb viselő
nek, kevés vékony bébi-zsinór díszítette, kacskaringókkal. A használt, meggyé
rült nadrágot hordták mezei munkára, vásárra menet. 1950-től itt is bejött di
vatba a priccsesnadrág, de a harisnya mellé, amit nem iktatott ki a viseletből. 
Az ujjas is háziszőttes, a viselő pedig firiskó. Színe fekete, szürke, házilag fest
ve, díszítetlenül, kihajtott gallérral. Bundamellényt vettek télen alája, ha nem 
volt nagy hideg, csak kendervászon béléssel viselték. Csizmát hordtak télen, de 
a viselő bakancs volt, s a háziszandált nyárára húzták fel.

Férfi kislánnyal 1952-ben
(Fazakas Ilona gyűjtése)
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A gyulakutai női ruhákat a helybeli varrónőknél rendelték meg a XX. század 
elejétől. Híres varrónők voltak Varga Mária, Molnár Józsefné, akikkel ingeket, 
szoknyákat varrattak, s a néhai Császárné Pakulár Irma a székely ruhák készí
tője volt. A népviseletet 1950-ben cserélték polgári ruhára. A fejkendő nagyün
neplőnek hímezetlen, fényes, vékony bársony anyagból készült, a mindennapi és 
kisebb ünneplő pedig apró virágokkal hímzett, körben szegélymintával díszített, 
az életkorhoz illő volt, rendelésre készült, a fiataloké világos: drapp, zöld; az 
időseké fekete. Gyöngyöt mindenki viselt, a leányok pirosat, egy- és kétsorosat, 
a fiatalasszonyok átlátszó üveggyöngyöt, a nagymamák szalmagyöngyöt

Gyulakutai nagyleány népviseletben

és gömbölyűt is, vegyesen, mind vásárból vett holmit. A női ing is hasított sza
bású volt, a válla leszedve apróra, de nem varrták le a szedést, mint a férfiin
gen. A csukló irányában szűkült a szabása, s mandzsettával zárult. Elöl, a hasí
ték mellett a dupla anyagot kacskaringós gépi levarrással díszítették. Anyaga 
régebb csak kender, majd az ünneplő gyolcs anyagból készült. A XX. század eleji 
lájbikat fekete bársonyból varrták, apró gyöngyökkel díszítve az időseknek, a fi
atalok piros, zöld lájbit varrattak, béléssel, fehér vagy aranyszínű zsinórral dí
szítve, az is bársonyból készült. A fejtőből szőtt háziszőttest hétköznapokon vi
selték, díszítetlenül. Az alsószoknya régen vastag kender, majd vékonyabb ken
der, végül gyolcs, s ünnepekre kettőt is felvettek, hogy kitartsa s billegtesse a 
szoknyát járás közben. A XX. század elején a kenderszoknyát házilag festették 
meg zöld, barna, fekete színűre. Az ünneplő fejtőből szőtt, sima, a derékpántnál 
ráncolva vagy lerakva, derékpántba fogva készült, elöl csukódva, a kötény alatt. 
A legaljára pántlikát varrtak, kissé eltérő színűt. Volt selyemszoknya is, fényes 
szaténból, mindenki varratott ráncosat és lerakottat is. Özvegyasszony haláláig 
feketét viselt. Mindkét kötényt hordták, a kerek szabásút is, körben fodorral, s a 
szögletest is, jobb-bal felől 2-3 lerakással, alul hajtásokkal, ünneplőnek se
lyemből, csipkésen, viselőnek háziszőttesből. Még a férfiak is feltették a mezőre, 
védte a ruhaneműt. A székely ruha a konfirmáláson 1940 óta hagyományos vi
selet, Péterffy Kálmán, Várbeli István elhunyt lelkész s a 30 éve itt szolgáló
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Csalóka Zoltán tiszteletes is így konfirmáltatja az ifjakat. A fiúk harisnyában, a 
lányok háziszőttes, kicsi koszorús, barackmagos, kockacukros mintájú szoknyá
ban jelennek meg, a szoknya alján 10 cm bársony, fölötte hajtás, azon felül kes
kenyebb bársonyszalag van, s ráncolják, nincs lerakva. A lájbi ugyanabból a 
szőttesből készül, nem gyöngyös, hanem fekete zsinór díszíti körben. Csizmát, 
száras cipőt, régebb szandált is Vásárhelyről rendeltek. A hárászkendő mellett 
rövid háziszőttes kabátot viseltek, derekán övvel, és bundalájbit, gallérján, kar
ján fehér báránybőrrel díszítve.

Hármasfalu népviselete
A Kis-Küküllő völgyének Marosszékhez tartozó részén fekszik Hármasfalu, 

amely az 1968-as megyésítéskor egyesített Atosfalva, Szentistván és Csokfalva 
településekből áll, s közigazgatási szempontból ma Makfalva községhez tarto
zik. A három egykori falu népviselete nem teljesen egyforma. Leghagyomány- 
őrzőbb Atosfalva, s a legtöbb tanult ember Székelyszentistvánról került ki. 
Hármasfalu lakossága református, unitárius és római katolikus vallású.

Mindhárom faluban a fiatalok zöld kalapot hordtak, Szentistvánon sorozás
kor zöld bokrétát kaptak a kalapjukra a szüleiktől, amelyet a faluban egy asz- 
szony készített árvalányhajból, közepében kis tükörrel. Atosfalván és Csokfal- 
ván színes selyemvirágokból, néha gyöngyvirággal, levelekkel összerakott tük
rös bokrétát viseltek, amit a vásárból vettek. A csokfalvi legénykék kis karimájú 
kalapján szalag helyett zsinór futott körbe. A zöld kalap szalagja a zöldnek egy 
másik árnyalata volt. Katonaság után már nem tettek bokrétát, s az öregek át
adták a sajátjukat a fiataloknak. Szentistvánon a lány vasárnap egy szál virá
got tűzött kedvesének a kalapjába. Húsvétkor Atosfalván a lányok rozmaringból 
és muskátliból összeállított kis csokrot adtak az őket meglocsoló legények közül 
a kiválasztottaknak, s így két-három csokor is került egy kalapra. A csokfalviak 
szerették a kibédi Suba kalaposmester zöld kalapját, amelyen hátul harmonika
szerű csokros hajtások voltak sötétzöld szalagból. A fiatal házasok is zöldet vi
seltek itt, egyesek zsinóros vadászkalapot, később barnát, az idősek feketét.

A férfiing mindenütt mellévarrott, bebújos, eresztett vállú, bőven ráncolt. 
Nyakán csak visszatűrt pánt volt, nem volt szabott gallérja. Az ünneplő gyolcs
ing elejét kidíszítették öt-hat vagy csak három-három letűzéssel a gombolás két 
oldalán. A hajtások közé stikkolást hímeztek, s a mandzsettán is szerepelt az 
ujjnyi széles stikkolás. Főleg a vőlegényinget díszítették ki nagyon.

A lájbi háziszőttes, Hármasfaluban mindenütt a piros fejtőt feketével szőtték 
össze kétnyüstösen. Ezt 30 éves koráig viselte a férfi. Kihajtott, sálszerű vagy 
szögletes gallérral, esetleg gallér nélkül is készítették, kis felső zsebbel. Főleg 
kék színű, ritkábban zöld, s fekete zsinórral dúsan kidíszítették, 1940 után tuli
pánokkal is. Díszként a mellényre fémgombokat varrtak, tetejükön pillangóval, 
virággal. 3 0 éves kora után a férfi fekete lájbit hordott, ennek hátát 1950-től se
lyemből varrták, bélése feketére festett gyolcs vagy selyem volt, viselőjének a 
módja szerint.

A posztóholmit a háziasszony szőtte, a gyapjút Makfalván és Kibéden fésül
ték, ványolták, régen Atosfalván is Gálnál. A harisnya ezekben a falvakban is a
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legrégebbi és a legtovább élő ruhadarab, az ünneplő hófehér gyapjúból készült, 
sima szövéssel. A fiatalokéra kék zsinórt varrtak oldalt, ami hátul farközépen 
körbement. Szentistvánon a legényeké piros zsinórral volt díszítve a zseb alatt, 
háromlevelű lóhere alakban, Csokfalván kék zsinór futott körbe a nadrágon két- 
sorosan, s elöl nagyon kidíszítették egyik felől, ahol a zsebe volt. Máshol elöl 
minta nem, csak szegély volt a zsebre rávarrva. Az idősebbek fekete zsinóros 
harisnyát hordtak mindenütt, a két szélén lefele, hátul középen körbefutott a 
zsinór, s a zsebet csak beszegték. A fiatalabbak ezt is díszítetlen szürke 
priccsesnadrágra váltották át.

Szentistváni nagyleány 1930-ban
(Kiss Dénes gyűjtése)

Az ujjas is gyapjú háziszőttes, három-négy gombbal, három zsebbel; Szentist
vánon sima szövésű, s a módosabbak elöl vitézkötéssel díszítették, Csokfalván 
magyar idő után vitézkötést tettek rá egy szál fekete zsinórból. Télen báránybőr 
bélést gomboltak bele, vagy bundalájbit vettek alája, esetleg flanelbéléssel visel
ték. A fiatalok kovásznai posztóból varratták, gyapotbéléssel. Télen szokás volt 
báránybőr gallért tenni rá. Híres néhai szabók voltak: Borbély Ferenc és apósa 
Makfalván, Madaras Ferenc és Kádár Gergely. Atosfalván barackmagos és fenyő
ágas mintával szőtték az ujjasokat. Bundalájbit, rövid bundát viseltek télen, s 
Csokfalván Orbán Ferencnél kozsokot varrattak, bokáig érő bundát, de volt 
szokmány is házi posztóból. Kádár Gyula is Csokfalván dolgozott, híres szűcs volt.

Viselőnek lágy szárú csizmát, bakancsot, ünneplőnek kemény szárút készít
tettek, s 1960-tól bürgercsizmát, fűzőset is. A régi viselet 1970-ig élt, de a fiata
lok most ismét ujjasokat varratnak.

A női viselet Hármasfaluban is a pompás székely viseletek közé sorolható. A 
lányok két ágba font hajukban piros masnit viseltek. Mindhárom faluban a XX. 
század elején főkötőt tettek az új asszony fejére felkontyolásakor. Anyaga fekete 
selyem, szalagokkal, csokrokkal. Szentistvánon a falra akasztott, üvegajtós do
bozban őrizték. Apró gyöngyök s lecsüngő szalagok is voltak rajta, de mind fekete 
színűek. Az esküvő utáni első vasárnap ezzel vitték templomba az új asszonyt,
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anyósa és násznagya kíséretében, s később a násznagyasszonyok kölcsönkérték 
lakodalmi fejdísznek. Az öregasszonyokat a főkötdjükkel temették el, ezért ma 
csak az emléke él a szép fejdísznek. Csokfalván az ünneplő fejkendd szdrdelinbdl 
készült, selyemcsíkokkal, apró mintákkal, egy-két asszony még megőrizte őket. A 
régiek Atosfalván is szőrdelint viseltek, majd szövetkendőt vettek, szélein selyem
csíkokkal, gyári hímzéssel, s ezzel a kendővel temették el őket.

Az 1960-as években, amikor még nem volt kapható ez a fejkendő, szövet
anyagra hímezték ki a régiek mintáit, s ezzel templomba, esküvőre, kereszte
lőbe is jártak. A viselőkendőt vászonból vágták ki és szegték be mezei munkára, 
de akinek volt a nagyanyjától örökölt, régi fejkendője, azt tette fel a kinti mun
kákra is.

A XX. század elején a legáltalánosabb a gyökérgyöngy (korall) volt, a fiatalok 
később is ezt vették a vásárból, 2-3 sorosat. Az ing mindhárom faluban mellé
varrott, magas nyakú, álló gallérú, két-három gombbal, csipke nélkül. A gallért 
gépi hímzés díszítette, ökörhúgyos (kacskaringós) mintával, s a mellén a leraká
sokat is cikcakkos vagy stikkolásos díszítés jellemezte Atosfalván és Csokfalván. 
A vállrész szabatlan, dupla anyagú és bőven ráncolt, vagy mandzsettával, de in
kább gumiba húzva, fodros csipkével az ujjak végén, amit felhúztak, hogy bőven 
buggyos legyen. Blúzt is viseltek a XX. század eleje óta, mindenütt háziszőttes, 
festett anyagból, ünneplőnek bársonyból, selyemből, diftinből. Szabott ujjú, ma
gas nyakú, karcsúsított, kívülhordós ruhadarab volt, kiemelve a női termet 
szépségét. Hosszú ujja széles, könyökig érő mandzsettával csukódott, buggyosan 
a könyök alatt, vállban bőven ráncolva vagy lerakással díszítve a válltól lefele, a 
mellrészen kieresztve, s a derékban nagy rakásokkal leszűkítve. 10-12 cm-re bo
rult rá a szoknyára. Lájbit az inghez viseltek, a blúzhoz nem. Anyaga háziszőt
tes, mismással bélelve. Magyar gyászszalaggal díszítették, ami fekete alapon pi
ros rózsás, zöld leveles, s a három szín érdekében fehér gyöngyvirágok beillesz
tésével készült már az 1924-25-ös konfirmáláskor. Volt bársonylájbi is és szö- 
vetlájbi ugyanúgy díszítve, néha spriccelt bordás bársonyból is, aztán fehér, 
majd fekete zsinórdíszítést tettek rá, de csak 1935-től. Csokfalván a zsinórból vi
rágmintát formáltak, piros lájbira egy-egy szál virágot varrtak kétfelól. A ken
dervászon bélés sem volt ritka, hogy jó tartása legyen a lájbinak. Szentistvánon 
az ünneplő szőttes volt, simán szőve. A lányok pirosat, az asszonyok kéket, az 
idősek feketét hordtak, szalagdísszel, mellé csokrosan, virágszerűen helyezett 
zsinórral. Az alsószoknya alá inget vettek háziszőttesből vagy gyolcsból, vállán 
pánttal, s simán leért térdig, alján házi csipkével szegve. Két-három alsószok
nyát is vettek rá, a 4 0-es években kendervászonból, hogy kitartsa a szoknyát. A 
sovány nőik kikirit tettek a derekukra. Ez egy derékra kötött pánt volt 10-15 cm 
szélesen összeráncolt gyolcs vagy mismás anyagból, a csípő szélesítésére. Pen- 
delyt hétköznap hordtak a viselő szoknya alatt, házigyapotból szőve. A fersing, 
azaz szoknya a XX. század elején háziszőttes gyapotanyagból készült, ráncolva, 
oldalt gombolva. Legalulra kefezsinórt varrtak, föléje egy szélesebbet, vagy az 
alján bársonyszegéllyel, s fennebb egy keskenyebb csíkkal. Anyaga későíbb lera
kott szövet, elején simán hagyva a kötény alatti részt, s oda egy rózsát varrtak 
alul, középre. A selyemszoknyát ráncolták, s ehhez lerakták a kötényt. A kötény 
viselőnek gyapjúból szőtt,, szőrkarinca” volt, alján három fekete csíkkal, kétfelől 
ránccal, elöl simán varrva.
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Az 19 OO-as évek elején fekete, fodros kötényt viseltek, ráncolt derékkal, kör
bevarrva két sor fodorral. A mindennapi kötény a szoknya háziszőttes anyagá
ból készült, az ünneplő lerakott selyem anyagból, szélén kézzel horgolt csip
kével. Színes szoknyához fehér kötényt kötöttek, ez szögletes szabású volt. 
Csokfalván néhai Szabó Lajosné varrt fekete, apró mintás kötényeket 192 O-3O- 
ban. Szoknyát köténnyel a fiatalok az 195 O-es évektől már nem hordtak, de az 
öregasszonyok még az 196O-as években is ezt viselték. Híres varrónők voltak: 
Bíró Juliánna, Piroska Judit, Farkasné Török Irma, s jelenleg is varr Sükösdné 
Nemes Erzsébet, Cserkész Etelka.

A kivetkőzés már az 193 O-as években elkezdődött, de egyes ruhadarabok to
vább éltek, s az ún. „székely ruhát” ma is megvarratják a fiatalok.

S z ént István-nap, 
kos z orú z ási ünnepély 1999-ben

A női téli viselet: a kabát, az ujjas is háziposztóból szőtt anyagból készült, 
zsinórdísszel, fekete gombokkal. Karcsúsították derékban, feketére festve visel
ték, de nem mindenki díszítette. Hossza körülbelül a derék alatt 25 cm volt, s 
ezt a ruhadarabot is háziszabókkal varratták. A hosszú kabát már az 194O-es 
évektől megjelent, kovásznai posztóból készítették.

A dédnagyanyák nagykendőt viseltek télen ványolt háziszövetből, amely jó 
puha és meleg rojtos kendő volt, s a fiatalok hárászkendővel is jártak. A nők 
mindhárom faluban hordtak bundalájbit, néhai Bódi András készítette a nagyon 
szép, selyemmel hímzett lájbikat. Nyakán körbe és a karöltőjén fehér prémmel 
díszítették, bőrgombokkal, bőrfülekkel csukódott. Két zsebén elöl s a hátán fent 
és alul gazdagon hímezték színes selyemmel. Bekecset is viseltek a nők, de azt 
nem hímezték. A magas szárú cipő itt is a régi viselethez tartozott, nyáron is ez
zel mentek templomba. Csokfalván lágy szárú fekete csizmát is hordtak közép
magas sarokkal, a térd alatt kétujjnyi piros bőrcsíkkal díszítve. Nyáron bőr
szandált készítettek fatalppal, de a lábujj nem látszhatott ki belőle, ezzel kímél
ték a negyvenes években a csizmát, cipőt. Szentistvánon puha szárú piros csiz
mára nem emlékeznek, valószínűleg csak rendelésre készített, ezerráncú, he
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gyes orrú kemény szárút viseltek, amit Makfalván, Erdőszentgyörgyön, 
Gyulakután a vásárból vettek, vagy onnan rendeltek. Félcipőt is varrattak fe
kete borból, lapos sarokkal. Atosfalván mindkét fajta csizmát viselték, a puha 
szárút és a kemény szárút is, de az utóbbit ráncok nélkül. Csak a jómódúak 
hordtak csizmát, a makfalvi csizmadiánál rendelték meg, drága portékának 
számított.

A hármasfalui mai székely ruha a hagyományokra épül. 1990 óta Kiss Dénes 
református lelkipásztor bevezette a székely ruhás konfirmálást, amely a 
szentistváni templomban történik a három falu konfirmandusaival virágvasár
napon. Ezt a szép ünnepi ruhát aztán minden nagyobb ünnepen is felveszik: 
március 15-én, augusztus 20-án, falunapon, testvértelepülések látogatásain, s 
van, aki ebben vesz úrvacsorát továbbra is a református és az unitárius egyház
ban. A ruhák egy részét a fiatalok a családból öröklik, mások szövetik és varrat
ják a faluban, s van, aki kölcsönkéri. A ruha a régi viselet mintájára készül, az 
inget kivéve, mert az már többnyire „sima”, azaz karöltos, bolti ing néha a lá
nyoknál is. Sükösdné Nemes Erzsébet még a tavaly is szott: két szál piros fej tót 
váltogat előre összesodort piros-fekete színűvel, s ez szép mintát ad ki fiú- és 
leánylájbinak s szoknyaanyagnak. Sokat varrt és szőtt a sógornője, Sükösd Klá
ri is, aki 8 éve halt meg. Újabban Kelementelkéról is vásárolnak szőttes ruha
anyagot. A díszítésre az jellemző, hogy a fiúk piros lájbija gazdagabb zsinórozá- 
sú, s a zsinór is vastagabb szálú. A fiúk Kovásznáról hozott abaposztó harisnyát 
viselnek. A leányok mind piros-fekete mintás lájbit, szoknyát viselnek, melyet a 
bársony- vagy selyemszegélyek között gyöngyözés díszít: fenyőágasan tűzik rá 
az apró fekete gyöngyöt, s köréje a hosszúkásat (szalmagyöngyöt), ezek közé 
pikkelyt tűznek. Ritkábban a leányok ingét a vállon darázsolják 10-12 centimé
ter szélesen, valamint a szoknya derekát is, de nem gyöngyözik ki a letűrést. A 
varrónők (a 70-80 évesek) a szüleik ruháját tekintik mintának, s így hagyomá
nyosnak tekinthető a mai ún. „székely ruha”. A kötényt hímezik, valaha tanító
nők adták hozzá a mintákat. A hímzett bundalájbi kihalt, már az idősek anyja 
sem viselte, csak a nagyanyjuk a XX. század elején; a Torboszlóról származó 
Stefánné Gönczi Juliánna hímezte szépen ki a bundalájbikat, melyeket a férje 
varrt a nőknek, de még fényképen sem láthatók már. Utoljára Átyim Edit szőtt 
anyagot, aki Vármezőről került ide. Örvendetes a hagyományőrzés a faluban a 
viselet terén, s a lelkipásztor által szorgalmazott székely ruhás konfirmáció, 
amely motiválja az ünneplődként való használatát.

Makfalva népviselete

Makfalva a Kis-Küküllő völgyének vásáros helye. 1827-ben évi négy hetivá
sárra kapott jogot, s ez fellendítette a település fejlődését. A vásártartási jogot 
1970-ig megőrizte, a vásáros napok január 2-ára, április 24-ére, június 9-ére, 
szeptember 8-ára, ünnepekre estek. 1970 óta nincs kirakodóvásár, de az állatvá
sárok máig megmaradtak. A kirakodóvásárok látták el a települést és a környé
két a háziipar termékeivel, itt vettek vagy rendeltek csizmát, bakancsot, a sza
bók és szűcsök ruhadarabjait, amelyek befolyásolták a népviseletet.
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A férfiviseletre itt is a korosztályokhoz illő kalaphordás volt jellemző: a zöld, 
szürke, végül fekete színű. A legények kalapjába a vásárból vettek bokrétát a 
regutabálra, akié nagyobb és díszesebb volt, azt a szeretőjétől kapta, az egysze
rűbbeket édesanyák vették fiaiknak. A bebújós ing mellrészén díszes bevarrás 
volt a hajtásokon, vállban és a mandzsettán bőven ráncolták. A fiatalok itt is pi
ros lájbit viseltek kék-zöld sujtással díszítve. A legszebbeket a 1 0 éve meghalt 
Szőcs Pali bácsi készítette, kockás háziszőttes anyaga piros-sárgás, kockacukros 
mintájú volt, de a piros szín volt uralkodó rajta. Kihajtott gallérját 3-3 rend dup
lán felvarrott rézgomb díszítette, s rézgombokkal csukódott. Az idősebbek kék és 
fekete anyagból varrattak lájbit, amit a fonott zsinórdísz gazdagon beborított. A 
harisnya anyaga háziszőttes volt, szürke a viselő, fehér az ünneplő. Az edé
nyekkel posztót is vittek eladni, ezt „posztózásnak” nevezték. Csak sötét szegő 
díszítette a harisnyát, zsinór nem, csak a lábszáron oldalt és a nadrág derekán 
hátul. A priccsesnadrág anyagát simán vagy fenyőágasan szőtték, 1940-50-ben 
kezdték viselni. Az ujjas is háziszőttes, szürke posztóból készült fekete zsinóro
zással, zsinórgombokkal. Híres szűcsmester volt a faluban a 12 éve meghalt Ba
rabás Béla, akihez még a Kis-Nyárád völgyéből is eljártak bundalájbit és bundát 
rendelni. Ő készítette az Árpád-sapkát, amely szőrméből készült körben kari
másam Vásárokba is hordta szekérrel a termékeit, sátort vitt, s úgy árult. A 
sapka karakül báránybőrből készült, még Németországba is elvitték a vevők. 
Bőrrel díszítette a férfibundákat, amelyek combközépig értek, bőrgombokkal 
csukód-tak. A régebbi csizma az ezerráncú, „harmonikás csizma”, de túl drága 
volt, s helyette 1960 után az egyszerűbb, ránc nélkülit viselték. A falu néprajzi 
múzeumát 1972-ben Fülöp Dénes magyar—történelem szakos tanár alapította, 
s most azt a felesége irányítja. Ide szövőszéket állítottak fel nemrég, szőttes
mintákkal, de népviselet nincs benne. Tájházat is terveznek, most folynak a 
munkálatok.

A makfalvi női viselet sokban hasonlít a környező falvakéhoz, de különbsé
gek is észlelhetők. A kontyoláskor feltett főkötő nagy értéknek számított. Fekete 
színű volt, csillogó gyöngyökkel kivarrva, körben szalagok lógtak le róla. Az 
1920-30-as években még úrvacsoraosztáskor is feltették, később már csak a 
násznagyasszonyok kérték el az esküvőkre. Az öregasszonyokat ezzel temették 
el, ma már nem található egyetlen példány sem ebből a fejrevalóból. A szőrdelin 
fejkendő (drapptól a sötét színűig) takarta a nők haját, körben és elszórtan min
tákkal, gépi hímzéssel volt kidíszítve. A fiatalok csak ünnepnapokon eresztették 
le a hajfonatukat, hétköznapokon koszorúba tették, két ágba fonva. Az 1900-as 
évek elején még hasított, mellévarrott ujjú ingben jártak, vállán ráncba szedve, 
a mellrészen, a hasíték mellett kétoldalt vékony hajtással, melyre fehér virág
mintákat hímeztek. A lányok piros vagy fehér gyöngyöt tettek a nyakukba, de 
az asszonyok már nem viseltek gyöngyöt. A XX. század elejétől hordtak lékrit, 
blúzt is.

Az ünneplőt fekete bársonyból varratták, a viselőt tarka anyagokból. Elöl vé
gig gombolós volt, kívül hordták a szoknyán, bevarrott ujjal, karcsúsítva, álló 
pántgallérral. A lájbi és a szoknya anyagát gyapotból szőtték, apró fekete min
tát szórva az egyszínű anyagba, a fiatalabbaknak pirosat, a menyecskéknek ké
ket, zöldet, az idősebbeknek sötétet. Volt ünneplő bársonylájbi is. A lájbikat egy
más mellé virágmintásan felvarrt kék-zöld sújtással díszítették, körbeszegve
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bársonnyal, szaténnal. A régi bundalájbikat Barabás Béla szűcsmester varrta, s 
színes selyemmel kihímezte. A lájbi nem ért le derékig, ki kellett az ingnek lát
szania. A későbbi ingeket gumiba húzva, csipkés fodorral — buggyosan csu
kódva a karjukon — varratták. A szoknya alján fekete bársonyszalag futott kör
be, 6 cm távolságra felette még egy fekete csíkkal. A régiek hosszú szoknyát, 
1930-tól szárközépig érőt, alul keményebb anyagból készült harang alakút var
rattak. Mindenki szőtt a faluban ruhaanyagot, és télire háromnegyedes szürke 
posztókabátot készítettek. A nagymamák kerek kötényt viseltek, a szélén és 
kissé bennebb fodorral körbevarrva, s a ’40-es évektől a hímzett hossszú kötény 
jött divatba.

Az eredeti makfalvi ruhát az úgynevezett „székely ruha” váltotta fel, amely 
az 1960-70-es évekbeli szereplésekhez készült — Rózsa Lajos tanár szervezésé
vel — a kultúrotthon és az iskola számára. Siklódról hozta ide át a kockás szö
vésű lájbit és szoknyát, amit „váradi kockás lájbinak” neveztek. A fiúk is visel
ték, s kék-zöld zsinórral díszítették. A konfirmálás 1959-ben még népviseletben 
történt, aztán kétszer is a polgári ruhára tértek át — a lányok fehérre —, de a 
népviselet vissza-visszatért. 1997 óta Kiss Károly lelkész népviseletben konfir
málja a fiatalokat, visszaállítva a piros lájbit.

Jellegz etes makfalvi női lájbi
(Péterfi Levente fényképe)

A kivetkőzés egyszerre történt, ugyanis 1950-tól működni kezdett a lengyár, 
ahol kék kezeslábasban dolgoztak a nó'k, s kerékpáron sokszor ezzel is mentek 
munkába. A lenüzem 1990-ig működött, de a viseletet hirtelen átcserélték pol
gári ruhára, csak néhány idős ember ragaszkodott hozzá.

A hajukat viszont csak 1960-70 között vágták le a nő'k, s a fejkendőviselet 
még ezután is tartott az asszonyoknál, sőt, kendővel mennek ma is a templomba 
nagyobb ünnepeken. Volt lágy szárú csizma is, de csúszott le, ezt felváltotta a 
kemény szárú, amit ma is felvesznek a népviselethez, melyet konfirmáláskor, 
szüreti bálokon, majálisokon, falutalálkozókon — s a koszorús lányok la
kodalmakon — még ma is viselnek.

Különböző korszakokban más-más hatás érte a makfalvi női viseletet. A leg
régibb itt is a hosszú szoknya, lerakott köténnyel; a szoknya anyagával nem volt 
kötelezően megegyező a rövid lájbi anyaga, mert a gyapotszőltes szoknyához 
bársonylájbit is felvettek ünnepnapokon. Piros színű ruhában mindig csak a lá



109

nyok jártak, amíg viseletként hordták, s az asszonyok színes — kék, zöld, fekete 
— szoknyát viseltek. A régi makfalvi szövésminta itt is a barackmagos, koszo
rús, apró babos volt, feketével beleszóve. Már szó volt róla, hogy a kockás min
tájú lájbi és szoknya Siklódról került be a szereplésekkel, tehát nem az eredeti 
ósi makfalvi viselet. A faluban mindenki tudott szőni, de a női és férfi „posztó
zás”, a posztóanyag szövése volt a legősibb ruhaanyag-készítési mód. A szoknya- 
és lájbianyagot a szegényebbek kenderből, mismásból, a módosabbak házi gya
potból szőtték. Az 1930-as években Török Józsefné piros kétnyüstös anyagot 
szőtt szoknyának-lájbinak, s a sátorosoknak eladta. Jakab Edit a ’70-es években 
találta ki az újabb szövésmintát ünnepi viseletként. Kétnyüstösen szőtte, három 
szál piros gyapotnyújtót egy szál vastag, sodrott fekete gyapjúval vert le, s ebből 
érdekes minta jött ki, öt centiméteres sávokban, amit „farkasfogasnak”, „fésűs
nek”, „nyolcasnak” szoktak nevezni. Albertné Kálmán Eszter volt a falu híres 
szövőasszonya, aki nemrég halt meg. Sok szép szoknya- és lájbianyagot szőtt 
rendelésre, külön Makfalvának, külön Hármasfalunak vagy Kibédnek, a kivá
lasztott helyi mintái alapján. A ruhákat a Székelyudvarhelyen lakó két leánya, 
Eszter és Margit varrta meg.

Hazatértek, felvették a rendelést, vitték a szőttes anyagokat, és a falvak ha
gyományai szerint varrták meg azokat, betartva a helyi zsinórozás szabályait is. 
Anyjuk szüreti bálra, konfirmálásra, ünnepélyekre szőtte, s vállalta a rendelése
ket. Margit Udvarhelyen most is sző. Eszti néni idős korában utóbb csipkéket 
horgolt a kötények szélére.

Makfalván most indul be a népfőiskola, egyelőre székház nélkül, pályáz- 
gatva. Célja a régi, hagyományos mesterségek felelevenítése és a gazdálkodás 
fellendítése. Irányítói: Suba Mária nyugdíjas tanárnő és Tő'kés Brigitta vallásta
nárnő, aki már néhány leányt szőni tanít a régi, pirosba szőtt fekete mintával. 
Eszti néni halála megrázkódtatást jelentett a falunak, ő is tanítgatta a fiata
labbakat, s Esztike, a leánya szőtt utóbb mellette sima piros szoknyaanyagot 
egy szál feketével. A makfalvi lájbin, amit halcsont erősített meg elöl a gombo
lásnál, kis zsebecske is volt bal felől, a bársonyszegély fölött, pénznek, zseb
kendőnek. A régi díszzsebkendő'ket egyesek összehajtogatva a derekukra tűzték, 
s csipkés szélet, néha azsúrozást, színes virágot hímeztek a sarkára.

A falumúzeumot 1972-ben Fülöp Dénes tanár alapította, a felesége irányítja a 
működését. Itt edényeket őriznek, főleg a régi híres fazekasok munkáit, Suba Lász
ló szobrász emlékszobáját és a helyi népművészek munkáit. Tájházat is beren
deznek, szövőszéket állított fel, szövőszobát létesített a múzeumban Fülöp Irén 
nyugdíjas tanárnő. A hagyományőrzés aktívan foglalkoztatja az értelmiségieket.

Bonyha népvielete

Bonyha a Kis-Küküllő mentén, azaz a Vízmelléken fekvő, kiemelkedő vásáros 
hely, a környező vidékek állandó találkozóhelye. Mindmáig vásárok vannak itt. 
Minden hónap második vasárnapján vegyes vásárt tartanak, de a leghíresebb a 
karácsonyi, pünkösdi, aratási, azaz ünnepeken tartott vásár. Ezzel magyaráz
ható a község lakóinak fogékonysága az új iránt, s a sokféle hatás keveredése. A 
férfiviselet azonos a legősibb erdélyi régi ruhadarabokkal. Az általunk vizsgált
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korszakban, a XX. század elejétől 1970-ig, s néhol máig, a XXI. századig is jel
lemző az ősibb harisnyaviselet, s az azt folytató priccsesnadrág a fiatalabb kor
osztály számára 1950-től. A férfiak 1960-ig viseletben jártak. A legények zöld 
kalapjukra árvalányhaj bokrétát tettek, a Meleg-oldalról, a falu határából szed
ték. A leányok a kedvesük kalapjára piros muskátlit tűztek ünnepekkor, s a 
húsvéti locsolók előre elkészített kis ibolyacsokrokat kaptak a leányoktól a 
lájbira vagy ujjasra. Az idősek csak fekete kalapot hordtak, bokréta nélkül, s té
len karimás fekete báránybőr kucsmát. A férfiing mellévarrott, bő ujjú, vállban 
ráncolva, s háromujjnyi széles gombolós kézelő zárta le a csuklónál.

Albert János s z abómester műhelye 1929-ben

Az ing mellrészére, a hasíték két oldalára 6-6 zájmelit varrtak, apró, géppel 
letűzött hajtásokat, s a XX. század elején csipke is díszítette a házilag szőtt gya
potingeket. „Pak” gyapotot vettek az asszonyok, abból szőttek. A „gagya” vegyes 
anyagból készült, a gyapotot kenderrel verték le, s két vetélővel dolgoztak, 
egyikben kenderfonal, a másikban gyapotszál volt. Az ünneplő tiszta gyapotból 
készült, csak az 1950-es évektől kezdtek gyolcsot venni anyagnak. Nem szőttek 
viselő inget, amikor elkopott az ünneplő, felvették viselőnek. A csipkét 2-2 sor 
zájmeli közé varrták a gombház mellé, géppel. A bebújós inget felváltotta a vé- 
giggombolós ing, de a zájmeli és csipkedíszítés megmaradt. Harisnyát, ujjast, 
priccsesnadrágot háziposztóból szőtt a háziasszony. A lájbi itt sem volt soha szí
nes, egyszínű szürke gyapjúból szőtték. A gyapjút otthon áztatták, megtépték, 
Dicsőben vagy Mikházán fésültették, megfonták, megszőtték (a priccsesnadrá- 
gét fenyőágasan, s néha az ujjasét is). Bonyhára lószekérrel ment egy mikefalvi 
ember, összegyűjtötte a ványolni való anyagokat az asszonyoktól, megegyezve, 
hogy hányasra kell „üttetni” (az ujjast háromnegyedesre, a harisnyát egészre), s 
Szeben mellé vitte ványolni. Visszavitte, s akkor fizették ki a tulajdonosok a 
munkát és a szállítást. Utóbb Udvarhely mellett, Kadicsfalván ványolták a 
priccsesnadrágok anyagát. Eredetileg a XX. század elején a harisnyán csak a 
lábszárak oldalsó szélén s hátul körben volt fekete zsinór, díszítés elől nem volt 
rajta. A falu híres szabómestere volt Albert János, aki Balavásárról származott, 
a zsebekre szürke, fekete szegélyt varrt, s négycentis recés, kacskaringós mintá
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val zsinórozta ki azokat. A lájbi nem volt díszítve, s a régi ujjasok sem, amelye
ket parkétanyaggal béleltek, s télen bundát gomboltak bele, bundagallérral vi
selték. Albert János szabómester a vidék számára rendelésre készített ujjasaira 
vitézkötést tett félcentis, lapos zsinórból, s díszítést is, tulipános, lóhere alakú 
mintákkal. A zsinórt felesége, Lakatos Erzsébet kötötte, már 2 0 éves korától. (A 
szabómester 2005-ben, felesége 2000-ben hunyt el.) 1965-ben még élt ez a vise
let, de a harisnyát a priccsesnadrág váltotta fel, amelyet nem díszítettek. A fér
fiak számára az irhabundákat a helyi szűcsmester, Puskás János készítette. A 
férfiak kenderkötényt kötöttek az istállóban vagy a mezon végzendő piszkos 
munkákhoz, hogy a ruhájukat védjék. Az ünneplő lábbeli kemény szárú fekete 
csizma volt, munkára bakancs, ezt szegődték, vagy a vásárból vették, s a barna 
bürgeri csizma is néha előTordult, de nem lett általános viselet.

Híres régi cipészek voltak: Török József, Dézsi József, Dézsi Sándor. Régi hí
res szabók: Albert János, Szakács István, Lórinczi Ferenc. Szűcsmesterek: idősb 
és ifjabb Puskás János, Fazakas János, Dézsi Imre, Dézsi Márton, Bali József.

Női viselet 1908-ból
(Kántor Irma gyűjtése)

A Bonyháról összegyűjtött női viseletnek négy-öt rétegét találtam meg az 
adatközlőik beszámolóiból. Fóikötóre senki sem emlékszik, csak selyemmel, gép
pel hímzett szőrdelin fejkendőre, amely a nőT: korához illően krémszínű, barna, 
sötétzöld, fekete volt. Az eredeti házi szövésű gyapoting mellévarrott volt, csak 
hosszú ujjal készült, hegyes gallérral, kézi csipkeszegéllyel. A karöltőt beráncol
ták, azon is volt horgolt csipke, s a mandzsettán is. A hasíték zájmelikkel, apró 
lerakásokkal, de csipkedísz nélkül készült. 1940-től jelent meg a rövid ujjú fehér 
gyolcsing, gumiba húzva az ujján, s csipkeszalaggal összehúzva. Már az 1900-as 
évektől viseltek réklit, házi gyapotszőltesből vagy bolti anyagból, szabott, hosz- 
szú ujjú, nagy galléros volt, a gallér szélén keskeny fodorral, derékban szű
kítve, s a szoknyára arasznyira ráborulva. A gombolás pántját fodorral, csipké
vel is díszítették. Anyaga megegyezett a szoknya anyagával. Lájbit csak inghez 
viseltek, aminek anyagát méteráruként a boltból vették, leggyakrabban szövet
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bői. A lányok pirosat, az asszonyok zöldet, sötétebb színeket viseltek, kemény 
anyagú béléssel. Bársonnyal szegték körbe, cakkosan varrva a nyakrész körül. 
Fűzős-kapcsos volt elöl, a lányok szalaggal fűzték össze. Gyöngyöt a magas nya
kú inghez a régiek szorosan kötöttek a gallér fölé, csak piros gyökérgyöngyöt 
vettek a vásárból, a későbbi viselethez lelógó gyöngy jött divatba. Asszony nem 
viselt gyöngyöt. Az alsószoknya mindig házi gyapotszőttesből készült, s legalább 
kettőt vettek fel, csipkeszegéllyel, s három-négy hajtással, hogy a szoknyát ki
tartsa, s harang alakúvá tegye. Bőven ráncolták, s pántra varrták derékban. A 
legrégebbi téli szoknya háziszőttes gyapjúszövetből készült, négynyüstösen. A 
felvetésnél az aljára két fekete csíkot vetettek fel. Simán szőtték, gallérra varr
va derékban. A leányok számára a helyi festődében pirosra festették a megfont 
gyapjút, de a két fekete csík a felvetőben megmaradt, s a szoknya aljára került. 
Az asszonyok hosszú, a XX. század elején még bokáig érő szoknyája egyszerű, 
szürke gyapjúból készült, fekete csíkokkal. A nyári szoknya anyaga lenge, bolti 
kelme volt, kartontól a szőrdelinig. A gyapjúszőttest lerakásokkal viselték, a vé- 
konyat, nyárit ráncolva. Ebből a gyapjúszőttesből készült régen a lájbi is, de 
réklivel is viselték. 4 0 éven felül sötét szoknyát és lájbit hordtak az asszonyok. 
Csak az 1970-es évektől kezdtek csíkos szoknyákat szőni és varratni, ami nem 
az eredeti bonyhai viselet. Persze ide is begyűrűzött a „magyar” ruha, de nem 
lett általános viselet, csak szerepeltek benne. A fehér selyemszoknya, zöld kö
tény, fehér ing, piros párta nem népviselet.

1950-től divatba jött a gyári szövetből varratott plisszírozott szoknya; az aljá
tól 4-5 centire rávarrt lapos zsinór díszítette a ráncos szoknyát, a lerakottat 
nem díszítették. A legrégebbi kötény 1900-tól az egyszerű rózsaszín, világoszöld, 
világoskék selyemkötény, körben bolti csipkedísszel, s elöl 3-4 hajtással, néha a 
két szögletén lekerekítve. A régiek ünneplőként atlaszselyem kötényt hordtak. 
A nők cifra bundalájbit viseltek, amelyeket Puskás János varrt meg, s Di- 
csőszentmártonban, Bordy Gizella tanítónő rajzolt rá magyaros mintát. Haza
vitték, s mindenki ő maga hímezte ki színes pamuttal fentről, a gallértól lefele a 
két szélén, rózsás, tulipános, leveles indákkal, s a minta az alján is körbefutott. 
Az 1950-es évektől terjedni kezdett az udvarhelyi mintájú fehér, hímzett gyolcs 
kötény, piros cérnával varrva, feketével körbeszegve. Patent-, majd flórharis
nyát húztak, nyáron zoknit. A régiek cipőben, később egyesek rendelésre készí
tett puha szárú csizmában jártak. Szövetkabátot készen vettek télire a vásárból, 
ez háromnegyedes, kihajtott gallérú téli holmi volt, bevont gombokkal. A há- 
rászkendő volt az ősi viselet itt is télen.

A mai székely ruhát Kibéden varratják, piros-fekete anyagból, bársony-díszítéssel, 
hímzett köténnyel, ez tehát nem az eredeti ősi bonyhai viselet. Híres varrónők voltak 
Vass Juliska, Lajos Róza, Fábián Juliska, Fazakas Annuska. Báthory Róza szőtt is, 
varrt is, Dézsi Mária szoknyaanyagokat szőtt, Kántor Katalin, Baliné Dézsi Katalin 
varrónők is már elhunytak. Ma Fábián Margit varr női ruhákat.

A bonyhai konfirmálók a múlt század elején még a népviseletükben jelentek 
meg a délelőtti istentiszteleten. A leányok fehér anyagból varrattak inget, lájbit 
(vagy réklit) és kötényt. A délutáni istentiszteletre már tarka szoknyát vettek 
fel, ezt nevezték „második ruhának”. 1936-ban a konfirmándus leányok ruhája: 
fehér szoknya ráncolva, hozzá gyolcs- vagy selyemkötény (módjuk szerint), fehér 
ing, piros lájbi bársony vagy klottanyagból, fehér vagy fekete díszítéssel (ezt
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asszony korukban is viselték), hozzá fehér selyemköténnyel, melyet csipkével 
szegtek körbe. 1950-ben már fehér polgári ruhát varrattak a lányoknak, s a fiúk 
pantallónadrágban konfirmáltak. Egy időben a ’80-as években szerepeltek egy 
„mű székely” ruhában is, majd visszatértek a polgári ruhához 1990-től mind
máig. A menyasszonyi ruha is sajátosan bonyhai volt a XX. század elején. A fe
hér blúzra vagy szürke színűre fehér selyemrózsákat hímzett a helyi varrónő, 
Fábián Juliska. 1939-ben például bordó színű, vékony, nem gyűrődő anyagból 
készült bolti szövetszoknyát vettek fel (vagy szürkét, barnát), s hozzá piros se
lyemkötényt kötött a menyasszony. A szoknyára két sor fehér szalagot varrtak, 
15-20 centire az aljától számítva, s a blúzt hozzá kieresztve viselték, nagy mat
rózgallérral bordó anyagból, övvel. A fejükre fátyolt tettek, többnyire egymástól 
kölcsönözve a faluból, ez a szoknya aljáig ért, s a hajukra fehér mirtuszkoszorút 
helyeztek. Ezt a színes menyasszonyi ruhát még sokáig felvették úrvacsora
osztáskor, de táncba is. 1942-ben a menyasszonyi ruha már világosabb színű 
lett: a blúz drapp színű, sötétbarna hímzéssel, a szoknya szárközépig ért, s fehér 
vagy krémszínű ráncolt selyemkötényt kötöttek eléje, melynek alján a sarkokat 
kissé lekerekítették. A legrégebbi lájbik fekete bársonnyal voltak beszegve, 
anyaguk többnyire selyem vagy házi gyapjúszőttes. A szegély két, két és fél ujj
nyi széles volt, s vékonyabb szalagok, kacskaringókkal varrott zsinórok, csipkék 
díszítették. Ilyen lájbikat még megőriztek a faluban azok, akik varrták mások
nak, s mintaként használták fel. A férfi bundalájbikat 1938—1960 között Kántor 
Mihály szűcsmester hímezte ki, a nők a kollektivizálás után kezdtek ki
vetkőzni, s polgári ruhába öltözni, de az idős asszonyok ma is szoknyát, kontyot, 
fejkendőt viselnek. A férfiak 1969-ig, ha nem is mind, de megőrizték a régi vise- 
letet, főleg az idősebb korosztály.

Bonyhán ősi hagyománya van a kóruséneklésnek, szép sikereket hoztak a fa
lunak, s közösségi kulturális élményeket. Az I. világháború után Jódál Dezső lé- 
vitatanító szervezte újra a dalárdát, mely azelőtt is működött, s a szerepléseiből 
gyűjtöttek össze pénzt az 1900-ra elkészült templomtoronyra (azelőtt fa ha
rangláb állt a templom mellett). A kórus az 1930-as évek közepéig működött.

Bonyhai lány 1890-ből
(Fehérváry Erzsébet gyűjtése)
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Ezután 1934-35-ben Nagy János, majd Szalma István kántortanító vegyes 
kara látványos sikereket ért el versenyeken, Dicsőszentmártonban, Ozdon, 
Gálfalván első díjakat nyertek. Nem templomokban, hanem termekben, s Di
csőben szabadtéri színpadon énekeltek. A kórus 1944-ig működött, Szalma Ist
ván távozásával felbomlott. Ez a kórus még helyi népviseletben énekelt, kinek 
milyen volt a ruhája, a fiatalok világosabb, az idősebbek sötét színűben, a férfi
ak harisnyában szerepeltek. A nők fejkendő nélkül álltak színpadra.

1962-ben Keszeg István zenetanár szervezett ismét kórust az iskolásoknak, 
de felnőttdalárda is működött 1962-ig, az már nem népviseletben. Kibéden ver
senyen is nyertek vele. Kiss Juliánna zenetanár szervezett falusi vegyes kart, 
fehér-fekete ruhában szerepeltek, s végül Dénes Előd lelkipásztor fél évtizeden 
át vezetett egyházi kórust, akkor készült el a kórus zászlaja is. Tánccsoport nem 
volt, de alkalmi szereplésekre tanultak be táncot a fiatalok és az iskolások. Je
lenleg Bordi András széplaki tanár Harangvirág néven táncegyüttest vezet, s 
átjár a faluba a fiatalokat oktatni. A régi bonyhai viseletet is próbálja elővetet
ni, ami sajnos, nehézkes, mert sok család eldobta, elégette a régi ruhákat. 
1960-tól Báthory Róza szőtt piros fejtőből szoknya- és lájbianyagot, vitézkötéses 
zsinórozással, hozzá udvarhelyi hímzésű, fehér gyolcsköténnyel, amelyet leá
nyai, unokái is viseltek táncversenyeken, ünnepélyeken. Ezt a ruhát ő hozta di
vatba a faluban.

Amit ma tévesen székely ruhának vagy magyar ruhának neveznek, csíkos 
rokolyával, az nem az eredeti bonyhai viselet. Benczédi Albert tiszteletes az 
1980-as években vezette be ezt az öltözetet. A sok újfajta ruha a falu identitását, 
nemzetiségi öntudatát próbálta felerősíteni, jó szándékkal. Leghelyesebb volna 
visszanyúlni a régi, nagyon értékes, egyedi jellegű bonyhai ruhához, s abban 
konfirmálni, szerepelni.

S z ás z csávás népviselete

Szászcsávás a Kis-Küküllő alsó folyása mentén fekszik, Bonyha és 
Vámosgálfalva között, 16 kilométerre Dicsőszentmártontól. A férfiviselet a kör
nyező falvakéhoz hasonló. Zöld kalapot viseltek a fiatalok a XX. század elején, 
szürkét, feketét, esetleg barnát a házasok, idősek. A fiúk az 1930-as években 
még művirág bokrétát kaptak a szeretőjüktől, de azután már csak az élővirág
csokor jött divatba, minden vasárnap zöldikével körülvett piros-fehér muskátli
virágot tűztek a kalapjukra, és az árvalányhajat is hordták. A besorozott legé
nyek nem bokrétát viseltek, hanem a behívólevelüket hajtogatták össze taréj- 
szerűen, s azt tűzték fel bevonulásukig. A téli viselet a kucsma volt itt is, a híres 
hajdani Méder János munkáját dicsérte; rokona, Méder Gyula ma is él, mind
ketten bundalájbit is varrtak. Az ing mellészabott és hasított, 3-3 hajtás volt a 
gombolás két oldalán levarrva díszként rajta. Általában rázott anyagból varr
ták, ebből szőtték az alsónadrágot is az asszonyok, és a nyári kabátot. Csak az 
ünneplő ing volt házi gyapotszőttes. Az inget vállban és a kézelőn is ráncolták, a 
mandzsetta 3 kicsi gombbal csukódott. A nyaka is 2-3 kicsi gombbal gomboló- 
dott, kétujjnyi széles kis, hegyes, visszahajtott gallérral. 1950 körül jelentek 
meg a bolti, elöl végiggombolós ingek. A lájbit is házilag szőtték szürke, fekete
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gyapjúból, simán, gallér nélkül. Mikefalván volt gyapjúfésülő, Vámosgálfalván 
és Libánfalván ványolták. A lájbi alsó zsebekkel készült, s díszítetlen volt. Fe
hér harisnyát, esetleg szürkét szőttek az asszonyok, amit 1940-ig viseltek a fér
fiak a faluban. Ezen sem volt zsinórdísz, csupán sötét szín# zsebszegély. A 
priccsesnadrág, ami felváltotta, szintén házilag készült szürke posztóból, s 
1956-ig viselték. A fiúknak, férfiaknak kenderkabátot, firizst szőttek nyárára. 
Nagykabátot is szőttek, ezt flanellel, diftinnel bélelték, s báránybőr gallért tet
tek rá. Öt gombbal csukódott, két alsó zsebe volt. Ezt is az 1950-es évek végéig 
hordták. A legtöbb posztóholmit házilag varrták meg, vagy Mikefalvára vitték 
varratni, mert a faluban nem volt hozzá varrógép. Bakancsot hétköznap, boksz
csizmát ünnepeken vettek fel. A vőlegény a XX. század elején ehhez a ruhához 
mirtuszcsokrot viselt a mellén. Az 1960-as években még elvétve hordták a nép
viseletet, az öregek pedig 1970-ig, aztán polgári ruhába öltözött mindenki.

S z ás z csávási testvérek 1920-ban
(Gólya Melánia tanárnő' gyűjtése)

A szászcsávási női viselet is több változáson ment át a XX. század kezdetétől 
az 1960-as évekig. A leányok két ágba fonták a hajukat, az asszonyok kontyba 
rakták. A fejkendő mintás delinszőrből készült, koruk szerinti színekben visel
ték, s a dicsői vagy a vásárhelyi vásárból vették meg készen. Ezt a kendőt ün
neplőnek használták, selyemcsík és apró virágminták voltak beleszőve. Hasított 
inget hordtak gyapotszőttesből, későibb fehér gyolcsból. Tászlis ingnek nevezték. 
Az 1900-as évek elején nagy, szögletes gallérral, hosszú ujjal, vállán ráncokkal 
varratták. A mellén 3-3 levarrott hajtás volt, csipkével a szélén, de csipke szegé
lyezte a gallért és a mandzsettát is. A lájbi ünneplőnek bársony vagy szatén 
szövet volt, szalaggal és zsinórral díszítve. Ing helyett már 1900-ban is lékrit, 
azaz „blújzt” viseltek a szoknya anyagából, melynek szögletes gallérja, szabott, 
hosszú ujja volt, elöl végiggombolva, lerakásokkal a válltól lefele, fodorral a gal
léron és a kézelőn, elkeskenyedő ujjakkal, s derékban tenyérnyire kívül rási
mult a szoknyára. A „blújz” szaténból, aprómintás vékony anyagból is készült, s 
bevont gombokkal gombolódott. A XX. század elején a bokáig érő szoknya is üz
leti anyag volt. Akkor még csak egy alsószoknyát vettek fel alája, csipkével 
szegve az alján, s ezt fehérfersingnek is nevezték. A viselőszoknya háziszőttes, 
az ünnepi szőrdelin vagy vékony selyem, s a vékony anyagból varrott szoknyát
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is fersingnek nevezték. Egyszínű anyagot vettek, finom szövetet, sötét színben, 
bőven ráncolva. A kötény ünneplőnek selyemből készült, szögletes aljjal, körben 
csipkével szegve, alul 2-3 hajtással díszítve, és derékban ráncolva. A fersing vagy 
szoknya aljáig ért, s színe egy árnyalattal különbözött a szoknya anyagától.

A következő generáció lábszárközépig érő szoknyát viselt száras cipővel. Az 
1930-as évektől megmaradt a tászlis fehér ing, a lékri gallérja széles pántra volt 
szedve a nyaknál, vászonszerű bolti mintás anyagokból. A leányoknak ünneplő
nek gyapjúszoknyát szőttek házilag piros, bordó színűre festve, s a felvetőre a 
szoknya aljától 10 centire zöld csíkot szőttek az egyik szélére, ami a szoknya al
jára került. Ehhez nem vettek lájbit, garnéros lékrivel hordták. Az asszonyok 
gyapjúszoknyája és lájbija kétnyüstösen szőtt, babosan díszített kávészínű, 
drapp, barna színű vagy kék volt, a felvető gyapotfonal, a leverő házigyapjú, s 
festőidében festették meg. Ugyanabból az anyagból varrták a lájbit és szoknyát. 
Az ünneplő továbbra is delinszőr volt, lerakva vagy ráncolva, alján kefezsinór
ral, felette három hajtással. A bársony vagy szövetlájbit a hozzá találó szalaggal 
díszítették, valamint sujtással (vékony zsinórral), amit egyenesen egyik szélétől 
a másikig varrtak rá. Ehhez már két alsószoknyát viseltek. A kenderszoknyát is 
házilag szőtték, hétköznapokra, lerakva, pirosra festve és blújzzal viselve. A két 
alsó sarkán lekerekített, üzleti anyagból varrt köténnyel hordták, munkához 
kenderköténnyel. A női télikabát háromnegyedes hosszúságú volt, vásárolt szö
vetből készült, a régi asszonyok kétsoros karikás zsinórozással viselték. A há- 
rászkendőt a régiek is, leányaik is hordták hideg időiben. A régi asszonyok mind 
szőttek ruhaneműt is, fehérneműt is. A népviseletet 1960-tól cserélték fel polgá
ri ruhákra a mindennapi használatban és ünnepeken.

A legünnepélyesebb női öltözet Szászcsáváson is a konfirmáló és a menyasz- 
szonyi ruha. Adatközlőim nyomán felidézhető ezek története is 1900-tól napja
inkig. A legrégibb konfirmáló ruhát a helyi népviselet mintájára fehér anya
gokból készítették. Az 1950-es évekig fehér selyemblújz (bekötős), ugyanabból a 
selyemanyagból varrott szoknya és kötény volt. A blújz kihajtott, hegyes gallér
ral, magas pántra varrva csipkével volt körbeszegve. Szabott, hosszú ujját rán
colták a vállán és a mandzsettája felett is. Elöl végiggombolós, s két-két hajtás 
díszítette válltól lefelé, s bekötötték a szoknyába. A selyemszoknyát derékban 
ráncolva pántra varrva viselték. A kötény alján a két sarkát lekerekítették, s 
körbevarrták csipkével. Ebben a ruhában vettek továbbra is úrvacsorát a leá
nyok. Aki az 1970-es években konfirmált, tehát a közbeeső 20-30 évben, a ruha 
fehér színén nem, csak az anyagán változtatott. A blújz fehér szövetből készült 
gallérral, elöl végiggombolva, hosszú ujjal, mandzsettával, de a gallér már kerek 
is lehetett, s a kétfelőli hajtások is a mell felett megmaradtak. A szoknyát is fe
hér szövetből varratták, nagyobb, vasalt lerakásokkal, a kötény anyaga selyem 
maradt, alul két-három hajtással, körben csipkeszegéllyel, s ezt a ruhát felvet
ték a templomba még évekig.

A menyasszonyi ruha legrégebbi anyaga és kivitelezése a népviseletet kö
vette. Blújzt vagy fehér gyapotinget vettek fel, delinszőrből varratott szoknyát, 
lájbit és fehér selyemkötényt. Ez módosult később úgy, hogy a blújzt és szoknyát 
fehér anyagból készítették, lehetőleg selyemből. A szoknyát holokba hajtogat
ták. A blújz magas nyakú volt, kerek gallérral, s hátul gombolódott, testhez- 
állóan, a vállától a mellrészen körberáncolva, úgy, hogy két ránc essen egymás
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mellé. A szoknya földig ért, egybevarrták a blújzzal, s fekete cipőt húztak hozzá. 
A fátyolt vagy vették, vagy a faluból kölcsönkérték, s mirtuszcsokrot tettek fel. 
A vőlegény posztóviseletben volt, mellére csokrot tűztek. A nyoszolyólányok is 
ünneplő ruhájukhoz koszorút tettek a fejükre. 1980-tól már fehér, hosszú, egy
beszabott polgári ruhát vettek fel a lányok, s pantallós kosztümöt a fiút. A kon
firmáló ruha megreformálására is volt példa: körülbelül 20 évvel ezelőtt ún. 
„székely ruhát” varrattak a lányoknak. Vásárból vett vagy házilag szőtt piros
fekete vékony csíkokkal, fekete bársonnyal diszitett szoknyát, lájbit, de ezt csak 
egy évig viselték konfirmáláskor, s visszatértek a fehér ruhához, s mindmáig 
annak polgári változatába öltöznek.

Esküvői kép 1960-ból

Híres varrónők voltak a faluban a néhai Vasimre Katalin, Dézsi Katalin. Ma
rosvásárhelyen tanult meg varrni, s nagyon szépen varrt Vas Kacsó Irén, aki 
ma is él. 1960-tól néhai Erdős Juliska néni varrta a hosszú menyasszonyi ruhá
kat a kétrészes, holokba szedett szoknyával. A nők lábbelije régen a száras cipő, 
majd a csizma és a félcipő lett.

Szászcsávás a dalárdájáról nevezetes, mely közel 200 éves, így a kórus ruha
viseletéről is beszélnünk kell. Az első, egyházi jegyzőkönyvi bejegyzés szerint 
1837. február 12-én, a templomszentelésen a dalárda már „szép harmóniában” 
énekelt. A falu a múlt nyáron ünnepelte az írott feljegyzés 175. évfordulóját. Az 
írott dokumentumok szerint Belle József iskolamester (Szász István lelkész ide
jén) tanította meg a csávásiakat a harmonikus éneklésre. Híres karmesterei a 
XX. század közepétől számítva: Keszeg János (1957-től 1973-ig), akinek még 
130-140 tagú volt a dalárdája, Dézsi Ferenc zenetanár 9 0 tagú kórust vezetett 
2002-ig, haláláig, hónapokig Bonyháról járt át Dénes Előd lelkész a kórus irá
nyítására, utána 201 0-ig Iszlai László zenetanár, akinek 40-45-ös létszámú kó
rusát Ugron Noémi zenetanárnő vezeti azóta mindmáig. A kórus története sike
rek története, díjazások, országos díjak, külföldi szereplések tették híressé, s 
utóbb 2011—12-ben Marosvásárhelyen a Bárdos Lajos fesztiválon, valamint Ma
gyarországon szerepeltek, és szerepeltek 2013-ban is. Ma olyan kórustagok is 
vannak, akik 5 0 éve hűségesen járnak a próbákra, bár a csoport fogy, az idősek 
visszavonulnak, holott a tapasztalataikra szükség van. Emlékezetük szerint



H8

hajdan mindenki a saját konfirmálóruhájában szerepelt, melyet már bemutat
tunk. 1956-ban az ing rövid ujjú lett a nőknél, s piros selyemlájbit kezdtek vi
selni hozzá, fehér vitézkötéses sujtással. 1963-tól az ing maradt, a lájbi szintén, 
s megjelent a piros szoknya rakott anyagból, három zsinórral az alján.

Ehhez fehér, csipkés gyolcskötényt kötöttek csipkebetéttel, s csipkével körbe- 
szegve, mindez még Keszeg tanító idején történt. 1967-68-tól a lájbiról leszedet
ték a vitézkötést, a díjnyertes dalárda ebben a magyaros öltözetben vonult végig 
Brassó főterén, ebből viszont baj lett. Elhatározták, hogy a kórusnak egyenru
hát készítenek. A férfiruha a vegyes karon még 1967-ben is magas nyakú, kis 
gallérú ing, fekete lájbi s priccses nadrág; kalap, kabát nélkül a kórusban. A né
pies új egyenruhát a Népi Alkotások Háza a Népi Együttes tervezőjével készít
tette el. Ez tehát nem a csávási népviselet, de ez a megoldás akkor áthidalta a 
felmerült nehézséget. Anyagokat vettek, aki tudott varrni, a megadott minta 
alapján maga készítette el, mások varrónővel varratták meg a ruhájukat. Ez a 
családokban öröklődött, s máig ebben énekel a dalárda, pedig kopott, használt, s 
mivel a nőknél a piros színezés már nem mindig talál, így valószínűleg a közel
jövőben új, remélhetőleg a hajdani csávási viselet darabjait felidéző ruhákra lesz 
szükség. A mai ruha nőknek, férfiaknak vastag szálú anyagú, fehér gyolcsing, 
tászlis gallérral a nőknél, a szoknya anyaga vastagabb bolti szövet, alján bár
sonyszalaggal szegve, felette vékony szalagcsíkkal. Ugyanabból az anyagból van 
a lájbi, bársonydíszítéssel, felső részén apróra lerakott rózsaszín vagy kék sza
laggal (ez hasonló a népviseletükhöz). A kötény fehér panamavászon, széles 
azsúrral az alján, s keskenyebb zsinórral fölötte, keresztszemes magyaros min
tákkal a két azsúr között. Kendőt nem tesznek fel, fekete félcipőt húznak a lá
bukra. A férfiing régies szabású, magas nyakú, kis gallérú, a lájbi hozzá fekete 
posztó, de már dupla gallérral (a népviseletben gallér nélküli volt), fekete nad
rág s félcipő jár hozzá. A dalárda évfordulója alkalmából 1967-ben Bandi Dezső 
iparművész által faragott kopjafát állítottak a kultúrház elé nagy ünnepséggel. 
A kórus két évszázados lelkes munkája példa lehet minden magyar falu számá
ra a kultúra megőrzésére, ápolására, élő használatára.

Rés z let a s z ás z csávási népviseletből
(Szabó Réka fotói)
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A Népújság Harmónia mellékletében 2013. augusztus 8-án a megye egyik 
büszkeségének, a szászcsávási, közel 200 éves dalárdának a viseletéről volt szó. 
Mivel a szöveg különböző okok miatt nem ad világos képet róla, most ezt szeret
nénk röviden ismét bemutatni. A kórus legidősebb, ma élő tagjai 5 0 éve szere
pelnek mindmáig. Adatközlőim a következődképpen emlékeznek a ruháikra. A 
legrégebbi öltözet mindenkinek a konfirmálóruhája volt, azaz a nők a népviselet 
darabjait fehér anyagból varratták meg, a férfiak posztólájbit, nadrágot vettek 
fel a fehér, kis gallérú, szépen lerakott melldíszítésű ingjükhöz. 1956-tól a nők 
kezdtek rövid ujjú ingben s piros lájbiban szerepelni, s a lájbit fehér zsinóros vi
tézkötéssel díszítették. 1963-tól ehhez az öltözethez klott (selymes tapintású vá
szon) anyagból piros szoknyát varrattak, három fehér zsinórral az alján, tehát 
megközelítették az ún. „magyar ruhát”. 1967-68-ban ebben vonultak fel díj
nyertes büszkeséggel, énekelve Brassó főterén. Feltűnést keltettek vele, a vi
tézkötést leszedették a lájbiról, s az együttes a további kellemetlenségek elkerü
léséért elhatározta, hogy a kórusnak egyenruhát varrat. Szakemberek segítsé
gét kérték, a Népi Alkotások Háza a népi együttes ruhatervezőjével népies jelle
gű ruhát terveztetett, ami nem azonos a helyi, szászcsávási népviselettel, de át
hidaló megoldásként megfelelt abban a politikailag feszült korszakban.

A férfiak inget, s dupla gallérú posztólájbit kaptak (a népviseletükben gallér 
nincsen), s bármilyen sötét színű nadrágot felvehettek hozzá, ez ma is így van. A 
ruhaanyagot, amit megvettek, s a kórustagoknak kiosztottak, a nők vagy saját 
maguk, vagy varrónő segítségével, minta alapján varratták meg. Kék színű a 
szoprán, piros színű az alt hangúak ruhája, azaz a szoknya, a lájbi és az ing be- 
szegése. Anyaga keményebb, sűrű vászon, ezért az ing meleg és kényelmetlen, a 
szoknya és lájbi vastagabb szövet, bársonydíszítéssel, a lájbin lerakott szalag
dísszel. A kötény azsúrozott, szélesebb alul, felette keskenyebb, s középen ke
resztszemes magyaros minta díszíti. Ezt a ruhát a családban azóta örökölték a 
nők, csakhogy az altos szoknya szoprános lányhoz került vagy fordítva. Remél
hetőleg a régi ruha újra cserélődik, amely megközelíti a helyi népviseletet. Szor
galmuk, amellyel a kórust éltetik, s máig szerepelnek vele, minden dicséretet 
megérdemel.

A Népújságban megjelent tanulmány után a Belle Jószef Kulturális Egyesü
let elnöke, Gólyáné Dézsi Melánia tanárnő megpályázta a hírneves kórus ere
deti népviseletbe öltöztetésének költségét, és 2 017-ben meg is nyerte a pályáza
tot. A tanárnő többször megkérdezett a népviseleti darabok anyagainak, szabá
sának, díszítésének módjáról, és 2018 augusztusára már elkészült 16 rend női 
ruha és most készülnek az új férfiingek is.

Vámosgálfalva népviselete

Vámosgálfalva Mikefalva és Szőkefalva között fekvő község, 6 kilométerre 
Dicsőszentmártontól. Az első írásos adatok 1302-ből származnak a településről.

A férfiviselet a vidékre jellemző ruhadarabokból áll. Az 1900-as évekből szár
mazó adatok szerint a fiúk, férfiak csak fekete kalapot viseltek, 1940-től jött di
vatba az, hogy a fiúk zöld, a házasemberek, idősek feketét, néha barnát hordtak. 
A XX. század elején még vásárból vett tükrös, művirágos bokrétát kapott a le
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gény a szeretőjétől, s ezt a katonai sorozás alatt végig viselte. Vásár a községben 
is volt az 1930-as években, s ott ruhaneműt is beszerezhettek. Az 1940-es évek
től a leányok zöldikével díszített muskátlicsokrot tűztek a legények kalapjára, s 
ez így maradt szokásban az 1960-as évekig. Locsoláskor még a ’60-as években is 
ibolyacsokrot kaptak a leányoktól. A régi ing hasított, kicsi, hegyes gallérú, bő 
ujjú, bőven ráncolt ruhanemű volt, a mandzsettánál lerakásokkal. Dupla anyag, 
betét volt varrva az ing vállára, belül a hátára, s a karöltőre téve.

Fiatal gálfalviak 1935-ben

A régi ingek otthon készültek fehér gyapotból, házilag szőve, csak a II. világ
háború után váltotta ezt fel a fehér gyolcs ünneplőing. Az ing elöl hasítva, gom
bokkal, alatta keresztpánttal készült, kétfelől négy-négy levarrott díszhajtással. 
A viselőing és a gatya kender vagy elegyes vászon volt. A XX. század elején 
háziposztó harisnyát viseltek, a zsebeken és alatta háromlevelű lóhere alakú fe
kete zsinórral díszítve, körbeszegve, ami hegyesen végződött. Ezt a fehér haris
nyát mindenki megőrizte máig is, s a fiatalok kölcsönkérik táncolni, szerepelni. 
1950-től már priccsesnadrágot varrattak, előbb háziposztóból, majd vásárból 
vett zöld posztóból, s akkor jött divatba a zöld kalap is. Ujjast is a háziasszony 
szőtt, gép nem volt, saját maguk kézzel varrták meg minta alapján kiszabva. 
Díszítés nem volt rajta, bélése olcsó flanel. 1955-től, aki tehette, bundagallért il
lesztett rá télen. Az öregek 1980-ig hordták a harisnyát, de zsinór nélkül, fekete 
zsebszegéllyel. Szabómesterek, mint a néhai Belényesi András, már kosztümö
ket varrtak, de nem posztóból. Bundamellényt vettek az ujjas alá télen, belül 
volt a bunda, sima külseje díszítetlen, csak beszegett.

Hídi Gyula és Keszegh Gyula szűcsmesterek varrtak bundakabátot is 1965- 
ig, ami középhosszúságú volt. Hosszú bundát nem viselt senki.

1960-tól már Belényesi András szövetből varrt télikabátokat, mert már senki 
sem szőtt otthon posztóanyagot. A fekete bokszcsizmát Marosvásárhelyen, ké
sőbb Gálfalván rendelték. (Hídi János csizmát, bakancsot, szandált készített.) A 
viseletet az 1960-as évekig hordták, az idősek tovább is.

Vámosgálfalva XX. század eleji női viseletére már csak néhány 7 0 éven felüli 
adatközlő emlékezik vissza. Kontyoláskor fekete anyagból készült főkötőt tettek,



121.

amely fekete csipkével, szalagokkal, gyöngyökkel volt díszítve. A főkötőket a fa
luban készítették, s az asszonyok a fejkendőjük alatt viselték templomban, ün
nepi alkalmakkor, s a fekete csipke kilátszott a kendő alól a homlokukon. Mára 
már egyetlen darab sem maradt meg, a főkötő viselése már a II. világháború 
előtt abbamaradt. A régiek csak sötét színű delinszőr fejkendőt hordtak, szélén 
keskeny mintával. 1934 után jött divatba a vásárokból beszerzett nagyrózsás 
szőrkendő, de ünneplőnek apró mintást használtak. A leányok a nyakukba két
soros piros gránátgyöngyöt kötöttek. Az ingnek sosem volt gallérja, csak egy 
pánt volt helyette csipkével körbeszegve. Az ing házilag szőtt gyapotból készült 
ünneplőnek, otthoni viseletre vékony kenderből, elegyesből varrták. Mellévar
rott szabása volt, pálhával (hónaljékkel), mellközépig bevágva, amelyet négy
négy levarrott rakás és csipke díszített, s a bő ujj is csipkeszegélyes, hosszú ka
rú volt. Már a régi asszonyok is kötöttek rá vállkendőt. Ezt vásárból szerezték 
be, delinszőrből készült, széles rojttal, rózsás mintával, alapszíne fekete vagy 
barna, rajta a rózsák pirosak, zöld levelekkel. Elöl keresztbe fogták a mellükön, 
s nem kötötték meg, hanem beledugták a széleit a lájbi derekába, s a széles rojt 
kicsüngött az ing vállára, karjára. Ezeket az ingeket, a lájbit és vállkendőt máig 
is megőrizték a faluban, mint saját népviseletük ősi elemeit. A régi lájbik fekete 
bársonyból vagy lüszterszőrből készültek, körben apró gyöngyszemekkel, a 
lájbik készítésével, gyöngyözésükkel két asszony foglalkozott a faluban. Ezt kö
vette a barackmagos mintájú, szőttes lájbi viselete, melynek anyagát Székely
udvarhelyről vásárolták, s a kórustagok ma is ezt viselik, de akinek már nem 
jutott ilyen örökség, nem tudott újat rendelni, mert a szép anyag gyártása meg
szűnt Udvarhelyen. Alapszíne bordópiros, fekete, barackmaghoz hasonló mintá
val. A lájbinak háromujjnyi fekete bársonyszegélye van körben, a nyakánál le
rakott fodros ripszszalaggal díszítve, ami bármilyen színű lehet, világosabb a 
lájbinál. Régen zsinórozták is, ez rendre elmaradt. A barackmagos lájbit sosem 
gyöngyözték.

Vámosgálfalvi csoportkép 1939-ből
(Balogh Orsolya gyűjtése)
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A vámosgálfalvi női és férfi alsónemű, fehérnemű, éppúgy, mint máshol, a 
legrégibb időiktől a II. világháború utánig háziszőttesből készült, kenderből, ele
gyesből, s csak az 1950-es évektől bolti gyolcsból, ünneplőnek. Itt a nagyon bő 
alsószoknya volt a divat, csipkével, a csípőt szélesítő szabással, korcba húzva. A 
viselő szoknyát fersingnek nevezték, ezt házilag szőtték, késókb vásárolták az 
anyagát, de fersing volt a neve a XX. század elején viselt, bolti anyagból készí
tett, bokáig érő szoknyának is. A barackmagos, fejtő̂ ből szőtt anyagot Szé
kelyudvarhelyről vásárolták, s az 1930-as évektől, azaz a szoknya rövidülésétől 
(szárközépig) mindenki megvarratta. Nagyon bőre szabták, 5 szélből készült, 
70-80 cm hosszú volt, nagy fodor került rá, alul lerakva. 1942-ig tudták besze
rezni a barackmagos anyagot, azután mindenki azzal maradt, amit örökölt, s 
ma is ezt tartják saját népviseletüknek, a kórus is ezt veszi fel előadásokra, de 
falunapokra, ünnepekre is. A kötény a XX. század elején lüszterszőrből készült, 
fekete, kék alapon, aprómintás anyagból. (1942-től kezdtek a fiatalok piros szok
nyát varratni selyemből, fehér zsinóros lájbival, pártával — ez az úgynevezett 
„magyar ruha” aztán el is maradt.) A barackmagos szoknya is lerakott volt, alul 
kétsoros fekete szalag díszítette. A barackmagos szoknyához viselt kék, bordó 
kötény többnyire alul lekerekített szabású, s körben fodor, csipke díszítette. Ezt 
a szoknyát barackmagos lájbival is, de a régi fekete bársonylájbival is felvették 
ünneplőnek, s a dalárdák az 1930-as évektől is ezt a ruhát veszik fel, mindmáig, 
s a férfiak fehér posztóharisnyát húznak. Általában a szászcsávási kórusvezetőík 
jártak át a dalárdát megszervezni és szerepeltetni. Jelenleg Szabó Gyula zene
tanár vezeti a 17-tagú kórust, remélve, hogy gyarapodni fog a létszáma.

A vámosgálfalvi kórus az 1970-es években, 
Bíró Endre karmesterrel

(Szabó Gyula gyűjtése)

Bundalájbit viseltek a nők, a falu két szűcsmestere, Keszeg Gyula és Hídi Gyu
la munkáit, a régieket a szűcs hímezte ki tulipános mintával. Máig érvényes sza
bály, hogy a lájbi és a szoknya között háromujjnyi távolság kell legyen, s így kilát
szik középen a fehér ing. A barackmagos szoknyát a kivetkőzés előtt lerakott szö
vet, plisszírozott szoknya és blúz cserélte fel, kötény nélkül, s a barackmagost el
tették, csak az 1990-es évektől vették elő ünneplőnek. Dicséretes a falunak az a 
törekvése, hogy a hagyományos viseletet ünneplőként megőrzi, használja.
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Bokszcsizma, száras cipő, félcipő volt itt is a lábbeli, s hárászkendőt hordtak 
télen. A nó'k az 1960-as évektől kezdtek polgári ruhában járni, de az idős asszo
nyok ma is kontyot, fejkendőt viselnek. Ha az ünneplő ruha anyagát már nem 
lehet Udvarhelyről beszerezni, talán meg lehetne próbálni házilag megszőni, s 
rendelésre eladni a faluban azoknak, akik igénylik, hiszen az 50-60 éves asszo
nyok még tudnak szőni, s a mintát levehetik a régiekről. Nagyon szép példája a 
falu nőinek az eredeti, vállkendős, szőttes viselethez való ragaszkodása, a ha
gyományos, jellegzetes, csak Vámosgálfalvára jellemző népviselet megőrzése.

Magyarsáros népviselete

Magyarsáros (régi nevein Sáros, Kissáros, Szondasáros) Dicsőszentmárton- 
tól délre fekvő település. A férfiviselet az adatközlőik vallomása szerint több 
szász hatást megőrzött (akárcsak a néhány zárt telek, hatalmas, átlátszatlan 
nagykapuval és kerítéssel).

A „gaz daköri tagok” 1939-ben
(Tóth Gyula és Katalin gyűjteményéből)

Nyáron szürke, télen fekete nemezkalapot viseltek. A fiatalok piros mus
kátlicsokrot kaptak vasárnap templomba menet a leányoktól a kalapjukra. A 
sapka ún. „német sapka” volt, báránybőrből, beütött tetejű, de simléderes (kb. 6
7 cm szélességű), s a vámosgálfalvi Keszeg család készítette számukra. Az ing
gallér keskeny, szögletes, ujjnyira visszatűrt pánt, az ing mellévarrott, bebújós, 
bő ujjú, pálhával a hónaljban. A mellkivágást levarrott hajtások díszítették a 
gombolás két oldalán. Ezt az inget az 1950-es évekig viselték. Az ingeket fehér 
gyapotszőttesből varrták, az újabb aztán végiggombolós gyolcsing lett. A lájbi 
háziszőttes gyapjúból készült, sötétszürke vagy fekete színben. Gyapjúfésülő 
Dicsőszentmártonban volt a híd mellett, és Bonyhán is. Küküllőszéplakon fésül
tek és ványoltak is, majd későibb Székelyudvarhely mellé vitték a ványolni való 
posztót. A viselő lájbit gallér nélkül varrták, de az ünneplő galléros volt, három 
zsebbel, s a felsőibe díszzsebkendőt tettek. 1940-től már vásárolták a lájbi szö
vetanyagát. A legrégibb nadrág itt is a fehér, későibb szürke háziszőttesből ké
szült harisnya. Fekete zsinórral díszítették a zseb körül, s a zseb alatt az ún. 
„bajuszos” mintával, melynek zsinórja kétoldalt lelógott. Csak az ünneplő haris
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nyát zsinórozták. Néhány háziasszonynak volt varrógépe, maga varrta meg a 
posztóholmit, de a többség szabónál varratott, néhai Kolozsvári Józsefnél, Barta 
Jánosnál. A fiatalabb nemzedék az 1940-es évektől priccsesnadrágban járt, 
melyhez jól talált a rámás csizma. Helyi mesternél rendelték a csizmát, Balázs
nál, Bandinál, Késmárkinál, de a módosabbak Marosvásárhelyről szerezték be. 
A pantalló az 1980-as évektől jött divatba. Az ujjas is sötét színű, háziszőltes 
anyagból készült, télen a gallérjára báránybőr gallért húztak, bármilyen színűt. 
Az ujjast is zsinórozták, a szélesebb zsinór jobban mutatott. Bélése kender, olcsó 
bolti anyag, télen bundát gomboltak bele. Bundalájbit az öregek Bogdan Vasile 
(Vaszi bácsi) szűcsnél rendeltek, aki tulipános, kacskaringós mintával ki is hí
mezte. A XX. század elején viselték a hímzett lájbit, a mai idősek már nem. A 
viselet rendre maradt el, az 1970-80-as években a fekete báránybőr sapkát haj
olajjal fényesítették, s úrvacsorát még 1980-ban is rámás csizmában vettek. A 
csizmát 1990-ig hordták. Ma már nem járnak a régi népviseletben.

Családi kép 1920-ból, 
a helyi néprajzi mú z eumból

A magyarsárosi női viselet a XX. század elején az akkor mindenhol szokásos, 
főleg sötét színekből álló, bokáig érő ruha volt. Fő'kötő viselésére nem emlékez
nek az adatközlők, de a fejkendő otthon is, ünnepeken is kötelező volt az asszo
nyoknak, a leányok sem jártak templomba „hajdonfejt”, csak fejkendővel. Ott
hon olcsóbb anyagból készült kendőket viseltek, az ünneplő delinszőr anyagú, 
vásárból vett, búzakalász mintákkal és beleszövött szegélyű díszes holmi volt. A 
fiatalok világosabbat, az idősebbek sötétebbet hordtak, s 40 éves kortól csak fe
ketét. A fiatalok kendője világosbarna, fehér virágmintás szegéllyel, de volt fe
hér gyapjúszőr kendője is minden leánynak, s konfirmálás után csak ebben vett 
úrvacsorát. Az asszonyok melegebb, téli fejkendője is gyapjúszőr volt, apró koc
kás mintával. Az ing mellévarrott szabású volt, a XX. század elejétől már tászlis 
(sűrű fodros) gallérral, házi gyapotszőttes anyagból, s a kézelőn is sűrű fodrok 
voltak, kicsi „urkolással”, pálhával a hónaljban. Elöl, a hasíték két oldalán le- 
varrott lerakások és csipke díszítette, s porcelángombokkal csukódott. A lékri is
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régi divat, fekete anyagból varrták, kerek nyakkivágással, gallér nélkül, csak 
beszegve. Ez bevarrott ujjú blúz volt, a kar felső részén lerakásokkal, lefele a 
csuklóig elkeskenyedve. Elöl ráncolták, derékban karcsúsították, majd bő te
nyérnyi anyag kívül ráborult a szoknyára, végiggombolós alsó részét alul, a kö
tény felett elkerekítették. A lájbi mindig rövid szabású volt, a derékrészen kilát
szott az ing. A legrégebbi lájbik sötét szín# bársonyból vagy szövetből készültek, 
béléssel, kapcsosan, bársonyszegéllyel, alatta elöl simán varrt fekete zsinórral, a 
hátán középen, alul a zsinór csokorként kiemelkedett. A mai idősek anyja még 
tiszta feketében konfirmált. Volt gyöngyös lájbi is, a sötét anyagra zsinór helyett 
apró fekete gyöngyöket varrtak a szegély alá. Az alsószoknyát házi gyapot
szőttesből varrták, a testen levő alsónak pendely, a felsőnek fehér fersing volt a 
neve. Már a mai öregek nagyanyja is két, csipkés, alul hajtásokkal díszített al
sószoknyát viselt. Fersing volt a legfelső szoknya neve, bár bolti anyagból ké
szült, szőttesnek nevezték, főleg delinszőr volt az anyaga, ráncolva, alul zsinór
ral körbevéve (fekete, barna, kék színben). A viselő szoknya diftin- vagy karton
anyagból készült, itt nem szőltek házilag szoknya- és lájbianyagot. A régi kö
tény szögletes, sötét szín# selyem, körben és az anyagba beépített csipkével, ezt 
betétes köténynek nevezték, elöl két csíkban, vízszintesen, az aljától négy
ujjnyira volt beletéve a csipke. A lábbeli száras cipő, spanglis cipő, sima boksz
csizma volt, s télen nagy hárászkendőt borítottak a vállukra.

Az újabb, tarka, eredeti sárosi viselet

A következőikben az 1930-as évek utáni viselet alakulását mutatjuk be.
Az 1930-as évektől kezdve a magyarsárosi női viselet megszínesedett, s hosz- 

szában megrövidült. A fejkendő továbbra is készen vásárolt delinszőr, beleszőlt 
selyemmintával; a fiataloké fehér virágmintával. Az ing a régi maradt, bebújós, 
tászlis gallérú, a bő ujjat mandzsetta zárta le két gombbal, s a négy-négy levar- 
rott lerakást a mellhasíték mellett fehér csipke díszítette. Megmaradt a fekete 
bársonylájbi is, szélén fekete, cikcakkosan varrt szalagszegéllyel, később divat
ba jött a drapp, kék, zöld szövetlájbi, szimplán, szegetlenül, rövidre szabva, kar
csúsítva. A legalsó pendelynek kombinészer# vállrésze volt, alja sz#kre szabott



126

szőttes vagy gyolcsanyagból készült, erre borult rá a bő alsószoknya, s a tánc
ban, forgáskor az alsó, szűk takarta a testet. A fersing ugyanis lábszárközépig 
ért, a térdet takarva, tarka, bolti anyagból, a lájbiéval egyezően. Fekete 
klottszegély volt az aljától háromujjnyira, felette egy-két sor fekete zsinór. A 
szövet-, parkét-, kartonszoknyákat ráncolva viselték. A legünnepibb bársony
vagy szövetszoknyát csak templomba vették fel. 1950 után kerek kötényt is vi
seltek, még melles kötényt is, körloknival selyemből, ünneplőnek, többnyire 
egyszínű, színes, magában mintás anyagból. Megmaradt a lékri viselete is, tar
ka, színes anyagból. A bordó bársonyszoknyához például rózsaszín selyemkö
tényt kötöttek, szögletes szabással, négy hajtással az alján. Híres varrónőik vol
tak: Tóth Márici, Tóthné Máté Júlia, Czerán Irma. Még él közülük a 89 éves 
Zsold Annus néni. Ezt az 1930 után viselt ruhát tekintik a magyarsárosi igazi 
népviseletnek. Az 1962-ben beindult kollektív gazdaság hozta be a nőik kivetkő- 
zését. Polgári ruhákat varrattak, a leányok levágatták a hosszú hajukat.

Bundát Dicsőszentmártonban varrattak, az 1960-as években, ez derékon alul 
ért.

Sajnos a kultúrcsoportok nem a viseletükben szerepeltek. A vegyes kar, ame
lyet Pálfi és Patakfalvi tanárok vezettek, az eredeti, tászlis inghez fekete 
szövetlájbit, szoknyát, zefíranyagból varrt csipkebetétes kötényt hordott. A kó
rus 1952-ig működött, s újraindult Nagy Endre lelkész idején, Iszlai László kó
rusvezetővel, de már négy-öt éve szünetel. A tánccsoport szintén leállt, de ko
rábban a piros szoknya-lájbi, fehér kötényből álló, ún. „székely ruhát” varratták 
meg. Remélhetőleg, ha a kulturális élet újraindul ebben a szép faluban, a saját, 
eredeti viseletüket veszik elő mintául a szereplésekhez.

Magyarkirályfalva népviselete

A Kis-Küküllő mente középső folyása mentén, a Vízmellék falvai között talál
ható Magyarkirályfalva, amelynek székely népviselete az udvar helyszéki vise
lethez áll legközelebb a szakirodalom szerint. A férfiviselet a XX. század elején a 
környező falvakéhoz hasonló. A kalap többnyire fekete, csak nagyon ritka eset
ben zöld a legényeknél, s 1957-tól már csak a kisfiúk viseltek zöldet. A régi bok
rétát készen vették a vásárból a vőlegénynek vagy a vőfélyek kalapjába. A va
sárnapi istentisztelet előtt a lányok muskátlicsokrot tűztek a legények kalap
jára recés muskátlival vagy három szál árvalányhajjal, s ez a szokás az 1960-as 
évekig élt. A téli sapka a legényeknél rámás (kétujjnyi ráma volt körben fel
tűzve rajta), a házasoké kucsma benyomott vagy csúcsos tetővel, s legtöbbször 
fekete prémből, csak ritkán szürkéből. Szűcsmester nem volt a faluban, Ádámo- 
son a Kovács Etusék családja s egy küküllőszéplaki szűcs készített a királyfalvi
aknak minden bundaholmit. Az ing kenderből vagy elegyes vászonból házilag 
készült. Nyakán kétujjnyi széles pánt volt visszatűrve, s az ünneplő fehérrel hí
mezve. Mellévarrott szabású, bő ujjú volt, mandzsettája szálánvarrott hímzés
sel, két gombbal csukódott. A mellhasíték két oldalán 4-5 levarrott rakás meté- 
léssel volt díszítve, fehér pamuttal hímezve. A lájbi is házi gyapjúszőttes, fekete, 
Ádámoson ványolták a sima vagy fenyőágas szőttest. A legények gallérral, a há
zasok anélkül viselték a lájbit. A fiatalokét vékony fekete zsinór és szalagszerű
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széles fekete pánt díszítette előbb simán, 1940 után vitézkötéssel. A fehér ha
risnya is háziposztó volt, nem volt díszítve, csak fekete szegély volt a zseb és be
hajtó szélén. Az 1950-es évektől a fiatalok itt is díszítetlen, házilag szőtt, szürke 
(néha zöldre festett gyapjúból készült) priccsesnadrágot hordtak, s csak a kol
lektivizáláskor jött divatba a pantalló. Alája kendergagyát húztak még 1960- 
ban is. A háziposztó ujjas is szürke volt, ritkán fekete. A fiatalokét gazdagon 
zsinórozták, az idősekét szerényen, az ünneplőn lóherelevél formájú volt, vastag 
fekete gyapjúzsinórral, mely le-fel hajlott az öv alatt és felett. Télen apró szőr# 
bundagallérral viselték. Csak két zsebe volt, egyik oldalt (szivarzseb), a másik 
alul (gyufazseb). 1940 körül a szegények háromszög# orrú bocskort hordtak, az 
iskolás fiúk posztótopánkát viseltek papundekli aljjal. Bakancs volt a viselő, 
ráncos, kemény szárú csizma az ünneplő lábbeli. A csizmát vásárból vették 
Dicsőszentmártonban, vagy Medgyesen rendelték meg, a félcipőt, bakancsot 
szintén. Az 1960-as években jó lábbelit készített a faluban néhai Nónya Jóska, 
aki Medgyesről hozott bőrökből varrt csizmákat is. Még az 1970-es években is 
úrvacsorát venni harisnyában (a fiatalok priccsesnadrágban) és bokszcsizmával 
mentek a templomba. A bundalájbit az ádámosi sz#cs varrta, a bundakabátokat 
is, s ő maga érlelte ki a bőrt. A régiek lájbija elöl nem volt elvágva, hanem egy
ben maradt, s a vállon kötötték össze a hátrésszel, féloldalt. Később elöl két ré
sze volt, beszegve, gombolva, a boldogfalvi sz#cs varrta azokat.

Lány lékriben 1940-ből
(Székely Anna tulajdona)

A magyarkirályfalvi női viselet az 1900-as évektől korszakonként változott, 
csak az ing s a száras cipő maradt meg mindmáig egyformán az öltözetdarabok
ból. A lányok felfonott hajukra bársonyt kötöttek ünnepeken, s néha hétközna
pokon is. Ez félujjnyi-ujjnyi széles bársonyszalag volt, gyöngyösen díszítve, s há
tul csokorba kötve. Otthon készítették, ezért nem volt mindenkié egyforma. Az 
asszonyok a XIX. század végétől még a XX. század kezdetéig is fekete, vékony 
szövetanyagból készült főkötőt hordtak, melyre szőrcsipkét és selyemszalagot 
varrtak fel. Erre kötötték a fejkendőt, s így a fodrok miatt nem lapult a kendő a 
homlokukra, s „látni engedte szép, kerek arcukat”. A fejkendőt vásárokon vették



128

meg. Kásmir, tükörselyem, delinszőr anyagból készült, beleszőtt szélcsíkokkal, 
apró mintákkal. A fiatalok fehéret, krémszínűt hordtak, majd barnát, s negy
venéves kortól csakis feketét kötöttek fel. Úrvacsorát 1950-ig csakis fejkendőben 
vettek még a lányok is. Télen bársonykendőt viseltek, rojtos széllel, s a módo
sabbaknál hímzett is előfordult. Az időseket főkötőjükkel temették el, a temetési 
főkötő gyakran fiatal korban készült, kimondottan erre a célra.

Az ing a legrégibb időktől, azaz itt most az 1890-es évektől mindig budris ing 
volt. Először elegyes anyagból, majd házi gyapotvászonból varrták. Mellévar
rott, hasított ing volt, bő ujjal.

Magyarkirályfalvi pár 1925-ből
(Somodi Katalin gyűjtése)

A nyakán kis pánton volt a budri, azaz a keskeny, másfél ujjnyi, az anyagá
ból vagy csipkéből lerakott, összehúzott fodor, s ez volt a csuklón is, a bő ing 
mandzsettáján. Ilyent hordtak a mai 75 évesek nagyanyái, s a mai napig is ez a 
helyi népviselet állandó darabja. Az 1950-es évekig ünnepeken viselték. A mell
rész hasítékának a két oldalán 2-4 levarrott lerakás, metélés, csipke vagy fodor 
volt, gazdag díszítés, fehérrel. Leány, asszony egyformán viselte. Egy nőnek 
többféle díszítésű inge is volt, a varrónők egyéni ötletei szerint.

A lányok régen nyakhoz simuló, később már lecsüngő, 2-3 soros színes üveg
gyöngyöt kötöttek a nyakukba. Az ősi, XIX. század végi ruhadarabok közé tarto
zik a lékri vagy blúz is. Medgyesről, a vásárból vették az anyagát: szövetet, tü
körselymet, egyszínűt s mintásat. Volt bebújos és elöl végiggombolós szabású is. 
Karcsúsították, bevarrott ujját a vállon lerakták, lefele a karon leszűkült, s de
rékban alul kiszélesedett, lerakásokkal vagy simán. Az ünneplő mindig fekete 
vagy sötétkék színű volt. (Az elvásottakat otthon viselőnek használták.) Temp
lomba, esküvőre, keresztelőre vették fel. A lájbi a fersing vagy a blúz anyagából 
készült, rövidre szabva, s kilátszott az ing, a blúz a fersing felett. Anyagban és 
színben találnia kellett a fersinghez. Bársonyfersinghez bársonylájbi illett, kor 
szerint piros, zöld, fekete színben. Zsinór díszítette lóhere alakú mintákkal vagy 
rózsákkal, s volt gyöngyös lájbi is, amelyen a fekete gyöngyöt a zsinór mellé 
varrták. Alját kétujjnyi bársonyszalaggal szegték be, s ez is fekete színű volt, 
akár a sujtás. 1940-ig ünnepelni még a lányok is csak fekete lájbit viseltek.
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A magyarkirályfalvi női viselet alsóneműje deréktól lefelé a XX. század elején 
földig érő alsószoknya, az 1940-es évektől lábszárközépig érő pendely volt. 
Anyaga a mindennapi viseletre kenderből vagy elegyesből készült, az ünneplő is 
kezdetben elegyes, majd háziszőttes gyapot volt, házi csipkével az alján. Erre 
vették rá a háromujjnyi széles, kézzel horgolt csipkével, s két-három hajtással 
díszített alsószoknyát házi gyapotszőttesből varrva, hogy szép harang alakúra 
kitartsa a ráboruló fersinget. Az alsószoknyát ráncolták, a derekán gallérra 
varrták, s elöl csukódott. A viselő fersinget diftinből, parkétból, egyszínűre fes
tett szőttes fonalból készítették. Otthoni viseletnek színesre festették a gyapjút, 
ráncba szedték, krepdesint varrtak az aljára, vízzel levasalva a rakásokat. így 
mentek ki a mezőre, de ott levetették, s a viselőt használták munkában, kivéve 
a szénacsinálást, amikor szép fersinget vettek fel. Az ünneplő számára vásárol
ták az anyagot, főleg szöveteket, delint minden színben, pirosat, zöldet, szür
két, s mintás anyagokat is (pl. pirosat feketével, zöldet szürkével, vonalas min
tával). Négy-öt szélből varratták, aljára kefezsinórt tettek, föléje lerakásokat, 
közéjük zsinórt, kreppet, színes bársonyszalagot varrtak, ami kiemelte a díszí
tést. Viseltek selyemszoknyát is, fodorral a hajtások között. A díszítőszalag, zsi
nór színe talált a fersingével, csak erősebb árnyalatban.

Csoportkép 1960-ból
(Somodi Katalin gyűjtése)

Királyfalván viseltek abás fersinget is, nagyünneplőnek. A vékony szövet
szoknyát kétfelől, oldalt felakasztották az övükbe, s kilátszott, kifordult a vilá
gos színű abaposztó körülbelül 15 cm szélesen, belül rávarrva, feketével zsinó- 
rozva. Ez alá keményített fehér alsószoknyát vettek. 1950-ig hordtak abás 
fersinget. A fersing elé ruhát (kötényt) kötöttek. Az ünneplő egyszínű vagy apró 
mintás selyemanyag volt, sötétzöld, bordó színű, s lehetett kerek és szögletes 
szabású is, a kereket fodorral szegélyezték.

Híres varrónők voltak a faluban néhai Hunyadi Zsuzsanna, Zsiga Julianna, 
Bényi Peti Zsuzsanna, Székely R. Julianna, Korodi Mária. Száras cipőt, ráncos 
kemény szárú csizmát, de ránc nélkülit is hordtak, s cipőt, de csak fekete színűt.

Az ünneplő női kabát háromnegyedes volt, ezeket Vinczi András és az 
ádámosi Nagy Imre készítette. Zsinór díszítette, pipa alakú vékonyabb és mel
lette kisujjnyi széles fonott sujtás volt a hátán, ami középen leereszkedett, s az 
ujjain és zsebein is körbe díszítette a kabátot.
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A viselő már nem vásárolt szövetből, hanem fenyőágasan vagy simán szőtt 
házi gyapjúból készült, néha zöldre festve, de az ünneplő mindig fekete volt. 
Bundalájbijukat nem hímezték, a sima részre bőrdarabokat varrtak díszként 
vagy bársonnyal szegték körbe.

A népviselet 1950 után kezdett kimaradni, de az öregek, s még a középko
rúak ma is kontyot s fejkendőt viselnek. A királyfalvi nők kissé sötétebb színe
ket használtak mindig, mint más falvakban, kerülték a rikító, élénk szín# hol
mikat.

Magyarkirályfalván évtizedeken át népi tánccsoport működött. 1963-ban 
kezdték megszervezni a helybeli lelkes tanítók: Solymosi József és felesége, 
Irén, Kerekes Juliánna, Vásárhelyi János. 1970-től a Királyfalvára Küküllő- 
dombóról átjáró Miklós Mária, Miklós Ilona, valamint a tovább is tevékenykedő 
Kerekes Julianna vezette. Kezdetben gyermekeket tanítottak be népi táncokra 
önálló műsorszámként vagy dramatizált balladák, népi játékok betéteként. Az 
I—IV. osztályos tanulók sem iskolai, sem pioníregyenruhában nem léphettek 
táncolni a színpadra. A kisfiúk harisnyát, fekete lájbit, fekete kalapot vettek fel 
fehér ingükhöz, s a lányok piros szoknyában, fehér blúzban, lájbiban, fehér kö
tényben táncoltak. Az V—VIII. osztályosok már az édesanyjuktól örökölt vagy 
varratott helyi népviseletbe öltöztek. Műsorukat a szülők számára tanulták be, 
s zsúfolt kultúrotthonban adták elő. A tánccsoportot a felnőttek körében is meg
szervezték. Fiatal házaspárokat tanítottak be, s a csoport 1983-ban már 3 0 tag
ból állt. 1968—70 között Miklós Mária és Miklós Ilona a Medgyes főterén levő üz
letből barackmagos mintájú, fekete-piros háziszőttes méterárut vásárolt, a
melyből nyolc leányt öltöztettek fel. Hogy a ruhaanyag minden nő számára ele
gendő legyen, Székely Anna házilag kezdte szőni ezt a szőttesanyagot, amelyből 
Vinczi Rebeka és lánya, Murza Anna varrt lájbit és szoknyát a csoport minden 
tagjának. A férfiak metéltes ingben, harisnyában, csizmában, fekete kalappal és 
zsinóros fekete lájbiban szerepeltek. A nők félig a saját népviseletükben, a bud- 
ris ingben, s a helyi népviselet mintájára varrott lájbiban, az új szőttes anyagból 
készült szoknyában, s bordó színű santung (selyemszerű) kötényben táncoltak. 
A szoknyára elütő színű kétsoros pántlikát varrattak, s fűzős, száras cipőt visel
tek.

Sz íiipadon a tánccsoport
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1983 után 12-13 pár lépett fel királyfalvi lakodalmas műsorukkal Magyar- 
lapádon, Szászcsáváson, Küküllodombón, és meghívásokra sok más helyen. A 
megyei és az országos versenyekre is eljutottak. A felnőttek csoportjából két pár 
utazott saját népviseletben Bukarestbe, ahol Simonffy Katalin Kaláka című té
véműsorában szerepeltek. A tánccsoport fokozatosan szűnt meg egy baleset, az 
ebből adódó haláleset, kiöregedés, valamint a Dicsoszentmártonba kezdődő in
gázás miatt. 1989-ben már csak öt pár táncolt, s 1990-tól teljesen megszűnt.

Minden elismerés megilleti a helybeli tantestületet, hogy önkéntesen végzett 
kulturális tevékenységével felemelte a falut. Sajnos, ma már a fiatalság száma 
annyira megcsappant, hogy új csoport egyelőre nem tudna működni.

Küküllődombó népviselete

A Vízmellék jelentős települése Küküllődombó. A férfiviselet itt is megegye
zik a többi székely viselettel: ing, lájbi, harisnya, priccsnadrág, ujjas, csizma. 
Jellemző rá, hogy nagyon egyszerű, kevéssé díszített minden férfiruhadarab. A 
férfiak, gyerekektől idősekig, csak fekete kalapot viseltek. A legények a kalap
juk szalagjába piros muskátlit tűztek zöld levéllel templomba menet. Régebb, a 
XX. század legelején, a leány karácsonyra vásárból vett művirág bokrétát (kék
nefelejcset rózsabimbókkal) ajándékozott az udvarlójának. Későbbi szokás lett, 
hogy a táncosok árvalányhajat is tűztek a kalapjukra. A sapka fekete bárány
bőrből készült, karima nélkül, beütött tetővel. Hasított ingben jártak, keskeny, 
a pántról visszatűrt gallérral. Az ing bő ujjú, ráncos, de elkeskenyedő, s a csukló 
ráncain, a keskeny pánton egyetlen gomb zárta le. A mellrész bevágását körbe- 
hímezték fehér pamuttal, farkasfoggal, de a kivágás közé nem varrtak hajtáso
kat, csupán a vállból ereszkedett le két-két ránc, s a hasíték alatti keresztpánt 
alatt ráncolták az elegyes házivászonból készült inget. A lájbit fekete háziposz
tóból, gallér nélkül varrták, két oldalzsebbel, s egy kis bal oldali felső zsebbel, 
amelybe a jegyesüktől kapott, tenyérnyi nagyságú, hímzetlen, de szép kézi hor
golással körbevarrott zsebkendő! tűzték (hidegben ez a kabátzsebből látszott 
ki). Nem volt a lájbin semmilyen díszítés. Anyagát Szebenben ványolták, a többi 
háziposztóval együtt. A XX. század elején a háta is posztóból készült, a ’4 0-es 
évektől vékonyabb anyagból. A legősibb nadrág itt is a harisnya, de díszítés, 
zsinórozás nélkül, csupán a visszahajtót szegélyezte elöl fekete, ujjnyi széles 
gyapjúzsinór.

Az 1940-es évektől a fiatalok már priccsesnadrágot varrattak maguknak. A 
harisnya ünneplőnek hófehér, viselőnek szürkébb posztóból készült. Hűvös idő
ben vékonyabb háziszőltes posztókabátot vettek fel, melynek fazonja volt, s 
gombokkal csukódott, vékony bélés volt belevarrva. Nagy hidegben vastag házi- 
szőltes gyapjúujjast viseltek, parkét-, diftin-, szibillbéléssel. A szürke színű volt 
az általános viselet, de fekete is előTordult. Szimpla gallérral varrták, díszítetle- 
nül hordták.

Híres szabók voltak a néhai Szabó Ferenc és Molnár András az 1900-as évek 
elején, 1930-ból Miklós József és Osváth. A bundalájbi is díszítetlen volt, bá
ránybőrből készült, akárcsak a bunda, amely a leeresztett kéz hosszáig ért. Né
hai Ferenc István s a boldogfalvi Bándi Pál szűcsmesterek készítették hozott
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anyagból. Ma már ezt sem viselik, vagy csak igen ritkán. A lábbeli viselőnek ba
kancs, ünneplőnek fekete bokszcsizma volt, ezt nagyon megbecsülték, igen drá
ga holminak számított. Sok háznál megőrizték mindmáig, sokáig úrvacsoravé
telhez vették csak fel. Kötényt munkához kötöttek, régen kendersurcot, később 
szürke bolti vásznat, hogy védjék a ruhát vele. A népviseletet 1960-ra el
hagyták, már csak a bálba vették fel a fiatalok. Ezt látva Benczédi tiszteletes úr 
az 1960-as években bevezette a kötelező népi ruhás konfirmálást. A leányok ma 
is így konfirmálnak, a fiúk már nagyjából elhagyták az eredetit, s Bocskai- 
kabátot varratnak szövetből, pantallóval.

Jegyespár 1925-ből

A női viselet érdekessége a sötét ruhaanyagok használata, csupán az ing és a 
kötény hófehér a 19. század vége óta. Fő'kötőviseletre senki sem emlékszik, fej
kendőt Medgyesról, Dicsőszentmártonból és az 1950-es évektől Magyarországról 
vásároltak. 30-40 ünnepi fejkendője is volt szőrdelinból egy-egy asszonynak, a 
fiataloké drapp, az idősebbeké sötétbarna, sötétzöld, és 5 0 év felett fekete szín# 
volt, beleszőtt apró mintákkal és szegéllyel. A leányok otthon két ágba fonták a 
hajukat, de templomba menet többnyire egy ágba tették, vékony szalaggal be
fonva, s a végére kötötték a nagy, piros selyemmasnit, melynek végei leértek a 
fersing aljáig. A leányok nem fejkendőt, hanem hajszorítót viseltek ünneplőiként 
bársonyból, plüssből. Télen hárászkendővel takarták be a fejüket, de a temp
lomban ezt is levették, s úrvacsoravételkor a padban hagyták. Piros színű, néha 
négysoros, de gyakrabban kétsoros gyöngyöt viseltek. Az ing elegyes vászonból, 
későibb fehér gyolcsból készült hasított, mellévarrott szabással. Nyakán a pánt
ra csipkebudrit, ráncolt házicsipkét varrtak, kikeményítve, hogy felfele álljon, 
ne boruljon rá az ingre, és ne takarja el a nyakkeszkenyő. Bő ujja keskeny man
dzsettájára is sűrűn ráncolt csipkét varrtak. A mellig kivágott ing nem volt le- 
varrásokkal díszítve, csupán farkasfog vagy pánt szegélyezte, hiszen a nyak
keszkenyő a melldíszítést úgyis eltakarta volna. A lájbi rövid volt, s az ingből 
derékban kivillogott kétujjnyi. A mélyen kivágott lájbi anyaga megegyezett a sö
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tét színű (fekete, sötétkék) fersing anyagával. Lehetett cakkenyes kivágású, de 
sima is, fekete bársonyszalaggal díszítve. A bársony alul szélesebben beszegte a 
lájbit, föléje fekete apró gyöngysort varrtak, efölé ismét kes-kenyebb fekete bár
sonyszalagot, s afölé is egy sor fekete gyöngyöt. A másik fajta, nem gyöngyös 
lájbit az alsó bársonyszegély fölé kifli alakúra formált fekete sujtással díszítet
ték, s a bársonyszegélyek közé is vékony zsinórt tettek. Az ing és a lájbi közé ke
rült a nyakkeszkenyo (újabb nevén vállkeszkeno), ez tarka mintás, piros vagy 
rózsaszín alapú szórdelin kendo volt, nagy, piros rózsákkal, zöld levelekkel, kör- 
beszegve, piros vagy rózsaszín rojttal. A kendőt nyakba tették, s a mellen elöl 
keresztbe, melltűvel összetűzték, s így jól látszott a színes kendő anyaga, de a 
vállakon és derékban csak a rojtok csüngtek le. Ezt a kendőt vásárokról szerez
ték be, s az 1950-es évektől, mikor már nem lehetett kapni, piros vagy rózsaszín 
paplanselyemból házilag varrták meg körberojtozva. A lájbit kapcsokkal zárták, 
alája csúsztatva a díszzsebkendot, melyet színes pamuttal színeztek ki rózsa
bimbókkal, virágokkal, körbeazsúrozva, s házi horgolású csipkével körbeszegve, 
monogrammal az egyik sarkában. Jól kikeményítették, hogy tartása legyen. 
Csak leány viselhetett vállkeszkenyot, az asszonyok nem hordhatták. Különben 
ez volt a sötét színű anyagokból varrt népviselet egyetlen színes ruhadarabja.

A küküllodombói nó'k már 1900-tól, a hosszú ruhás időszakban, két alsószok
nyát viseltek. A pendely lenvászonból vagy elegyesből készült, derékban korcba 
húzva, s nem túl bőre szabva. 1940-től az aljára csipkét varrtak, s olyan kemény 
anyagból volt, hogy „megállt a lábán”, jól kitartotta a felette levő szoknyákat. 
Erre vették fel a fehér szoknyát, melynek anyaga házi gyapotszőttes, később 
gyolcs volt, az alján tenyérnyi szélesen fehér pamuttal hegyes szirmú virágokkal 
hímezték ki, hogy a táncban, forgás közben kivillanjon. Ezt már nem korcba 
húzták pertlivel, hanem gallérra varrták, s oldalt kötötték meg. A fersing viselo- 
holminak olcsó anyagból készült. Az ünneplő, konfirmálásra sötétkék, utána fe
kete színű, vékony szatén vagy szövetanyagú volt, négy-öt minden nőnek. Min
dig egyszínű volt, és nagyon bo, négy szélből varrt szoknya. Sűrűn ráncolták de
rékban, s elöl kötötték meg. Aljára kefezsinórt varrtak, s az aljától tenyérnyi 
magasan három levarrott hajtás díszítette. A kötény mindig fehér volt, házi 
vagy bolti gyolcsból, szögletes szabással. Derékban lerakták, de nem vasalták le, 
s az alját betéttel díszítették. A betétet varrónőikkel varratták fehér hímzéssel 
dobrámán, géppel, magyaros mintákkal, rózsákkal, krizantémokkal, s az aljától 
számítva 5 cm-re illesztették rá a kötényre. Előbb oldalt, később hátul kötötték 
meg a pántjait. Ez volt mindig a templomi viselet. Lékrit is hordtak, ennek 
anyaga vékony szövet vagy posztó volt, karöltővel, derékban karcsúsítva, dereka 
alatt bővítve. Csak magára is viselték, kibélelve, elszűkített ujjakkal, man
dzsetta nélkül, az aljára körbe kefezsinórt varrva. Csak fekete lehetett, 12 apró 
fekete gombot varrtak rá. Hidegebb időben rávették az ingre, néha gallérosan is 
szabva, de felül kilátszott az ing fehér budrija, csipkefodra. A módosak fekete 
selyemmel hímeztették ki a lékri elejét, rombuszokkal, köröcskékkel, téglalap 
formákkal, s ezt a kézelőre is rávarrták selyem hímzőfonállal. Télen a legrégibb 
meleg holmi a többnyire Medgyesrol vásárolt hárászkendo volt, mely vastag ta
karóként védte a no'ket a hidegtől. Kabátot is varrtak, ványolt háziposztóból, fa- 
zonos szabással, mely derékon alulig ért, s parkétanyaggal bélelték. Házilag ké
szítették el. Bundalájbit viseltek, de bundát nem. Lábukra patentharisnyát húz
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tak, s a nők még a templomba is száras cipőt vettek fel, nyáron félcipőt vagy a 
kedvelt spanglis cipőt. A csizmaviselés a nőknél csak 1960-ban kezdődött, de 
nem lett általános viselet. A dombói női viselet a XX. század elején minden csa
ládban házilag készült. Később már varrónőkhöz fordultak, pl. a néhai Miklós 
Annuska, Márkus Katalin teljes népviseleteket varrt az 1950-60-as, s még az 
1980-as években is. A kötényhímzést Miklós Rózsika, Csíkiné Keszeg Ilus, 
Mátyásné Székely Irén vállalta, s a néhai Székelyné Szabó Mari. Adatközlők 
vallomásai szerint az itt leírtakat számíthatjuk az eredeti dombói népviselet
nek. Emellé viszont 1940-től „mulatóruhát” is kezdtek varrni, ami a fekete-fehér 
népviselettel szemben tarka lett. Ennek darabjai: piros fersing apró fehér ba
bokkal, fehér, kerek kötény fodrokkal körbevarrva, vagy ötszögre szabva, és a 
selyemkötény is megjelent. A piros szoknya diftinből, parkétból is készült, a 
lájbi szintén. A piros lájbit fehérrel zsinórozták, de volt kék, zöld fersing is. Ezt 
a „mulatóruhát” ünnep másodnapján vették fel, csakis bálba, táncba. A temp
lomba a máig is féltve őrzött régi viseletben mentek. A kivetkőzést itt is az 
1970-es évek ingázása indította el, a városi munkához polgári ruhát vettek fel. 
A viselet az időseknél napjainkig is részben élő, részben megőrzött, megbecsült 
kincsnek számít.

A Küküllő mente s z ékely népviseletének 
ossz efoglalása

A Felső-Küküllő mentén a férfiak korukhoz illő kalapot viseltek: zöldet, szür
két, feketét. A legények bokrétája helyi mester által készített, vagy vásári művi
rág volt, de Hármasfaluban árvalányhaj és rozmaring is előfordult. Az ing kicsi 
gallérú, hasított, bő ujjú, s a mellrész bevágása körül apró lerakások vannak, a 
vőlegénying stikkolással, fehér hímzéssel díszített (Hármasfaluban, Makfalván). 
Itt is a fiatal legények piros vagy zöld lájbit viselnek háziszőttes piros-fekete, 
zöld-fekete anyagból, s zöld vagy kék zsinórral, tulipánosan, leveles, kacskarin- 
gós mintákat varrnak rá. Makfalván a férfilájbit duplán rézgombokkal is kirak
ják. A fehér harisnya is piros vagy kék, esetleg fekete, kacskaringós, ló
hereleveles sujtással díszített a zseben és alatta. A viselőkabát is, az ünneplő uj
jas is háziposztó, az ujjast barackmagos, fenyőágas mintával szőtték, fekete zsi
nórral díszítették. A makfalviak az edényekkel együtt posztót is vittek árusítani 
más vidékekre. Az ügyes falusi szűcsmesterekhez távoli vidékekről is eljártak 
bundalájbit, kucsmát, Árpád-sapkát rendelni. A lábbeli „harmonikás” csizma 
volt Makfalván 1960-ig. Hármasfaluban előbb lágy szárút, majd kemény szárút, 
s 1960-tól bürgerit is rendeltek néhányan.

A női viselethez tartozó fejkendőt Erdőszentgyörgy környékén és Hármas
faluban házilag kézzel hímezték ki vásárolt szövetanyagra vagy bársonyra 
(Gyulakután). Az asszonyokat fekete, gyöngyös, selyemszalagos főkötőjükkel 
temették el mindenütt.

A szőrdelin fejkendőt előbb kézzel hímezték, majd vásárból vették meg gépi 
hímzéssel. A hasított ingnek keskeny volt a gallérja 1900-tól, ez állógallér is le
hetett, s a mellrészt a hasíték két oldalán virágmintával hímezték ki. A lékri, 
blúz anyaga kender, diftin viselőnek, selyem, bársony ünneplőnek. A kendervá-
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szón alsószoknya jól kitartotta a felsó szoknyát. A lájbi és szoknya anyagát házi 
gyapotszóttesből varrták, apró fekete mintával. A leányok pirosat, az asszonyok 
zöldet, kéket, 40 éven felül feketét viseltek. Nagyünneplő volt a bársonylájbi. A 
lájbikat virágmintás szalaggal és sujtással Makfalván, gyöngyözéssel is Hár
masfaluban, és cakkos mellkivágással díszítették. A szoknyaanyagot minden 
háznál szőtték, főleg barackmagos mintával, s még eladásra is készítettek a pi
ros-fekete mintásból. A szoknya a tulajdonos anyagi helyzetétől és a viselés al
kalmától függően festett kendervászon és szatén is lehetett. A kötény az 1900-as 
évek elején fekete vagy fehér szögletes, fodros selyem. 1940-től a fehér kötényt 
hímezték, levasalt rakásokkal készítették, s megjelent a kerek, fodros, csipkés is 
(Gyulakután), Hármasfaluban pedig,, szőrkarincát” viseltek. A kabát rövid vagy 
háromnegyedes hosszúságú gyapjú háziszőltes. Hármasfaluban a női bunda- 
lájbit selyemmel hímeztették ki. Száras cipői, lágy szárú, a tetején piros csíkos 
vagy „ezerráncú” csizmát hordtak. Tehát Makfalvától Balavásárig a viselet fér
fiaknál, nő'knél egyaránt színes és gazdagon díszített volt, háziipari termékek 
felhasználásával.

Küküllődombói öltő z et és s z oknya köténnyel

A Ví z kő z falvainak népviselete

Nyugat felé haladva, a Kis-Küküllő alsó folyása mentén fekvő, azaz a Vízköz 
falvainak népviselete sokban különbözik a már bemutatott, színes, marosszéki
hez és udvarhelyszékihez hasonló ruháktól: elsősorban a háziipar szerepe csök
kent, s több bolti ruhaanyagot használtak, kevésbé színeset, mint a Küküllő fel
ső folyása mentén. Ezen a vidéken meghatározó szerepük volt a vásáros falvak
nak és kisvárosoknak, ahova Udvar helyszékről is hordtak portékát, s ahol meg
vásárolhatták a gyári kelméket is.

A férfiruha 1890-1970 között itt is a jellegzetes székely harisnyás-inges- 
lájbis viselet volt. A kalap csak néhány faluban zöld szín# a fiataloknál (Bony- 
hán, Vámosgálfalván 1940-től, Magyarkirályfalván), a gyűjtésben szereplő többi 
faluban fekete, néhol barna nemezből készült. Jellegzetes szász hatást mutatott 
a magyarsárosi ún. „német sapka”, melyet Vámosgálfalván készítettek 6-7 cen
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tis simléderrel, báránybőrből. Magyarkirályfalván a legények rámás, a férfiak 
beütött tetejű fekete, szürke kucsmát viseltek. A legények vagy vásári művirág 
bokrétát, vagy — főleg 1940 után — muskátlicsokrot viseltek a kalapjukon.

Az ing mindenütt mellévarrott, kis gallérú volt, elöl hasítékkal, bő ujjakkal. 
A hasíték mellett levarrott rakások, s a nagyünneplőt apró fehér szálánvarrott 
hímzésű azsúros minta, hímzett mandzsetta díszítette. Házilag szőtt elegyes vá
szonból vagy „rázott” anyagból készült. Még 1918-ból is őriznek egy vőlegényin
get Magyarkirályfalván teljesen ép állapotban. Az ingre néhol csipkét is varrtak 
(pl. Bonyhán) a mellrészre, a lerakások közé. A lájbi mindig fekete vagy szürke 
háziposztó, gallér nélkül, díszítetlen, csupán Magyarkirályfalván varrtak vé
kony zsinórt, szalagot rá a fiatal legényeknek.

A nadrágviselet itt is a házilag szőtt fehér, később esetleg szürke harisnya 
volt. Többnyire csak fekete szegély díszítette a visszahajtóját s a zseb szélét, de 
Bonyhán kacskaringós, Magyarsároson a zseb körül „bajuszos” zsinórozással. 
1950 után ezen a vidéken is priccsesnadrágot varrattak, de a harisnyát máig is 
majd mindenütt megőrizték. Az ünneplő csizma bokszcsizma, rámás csizma (né
hol máig ezt veszik fel a férfiak úrvacsorát venni a templomba). A kabát véko
nyabb gyapjúanyagból, fazonosan készült, az ujjas fenyőágasan szőtt, vastag, 
szürke gyapjúholmi. A fiatalokét Magyarkirályfalván gazdagon zsinórozták, az 
idősekét szerényen, Vámosgálfalván csupán fekete zsebszegély volt rajta, 
Bonyhán is csak lóhereleveles zsinórminta. Hordták a firizsnek vagy firiskónak 
nevezett viselőkabátot (pl. Szászcsáváson). A posztóholmit többnyire a háziasz- 
szony varrta meg, bár szabómesterek is működtek, egy-egy falucsoportot kiszol
gálva. A bundalájbi a XX. század elején cifra, magyaros hímzésű (Bonyhán, 
Magyarsároson), máshol egyszerű, díszítetlen. Bundakabátot is varrattak a ré
giek a szűcsmesterekkel.

Összhatásában a Vízmellék férfiviselete kevésbé színes és díszített, mint a 
Nyárád mentéé, s Aranyosszék felé haladva a színek is egyre sötétebbek (pl. 
nincs piros lájbi és sok színes zsinórdísz). A viseletet az 1960-as évekig hordták. 
Mivel elevenen él a kultúrmunka, az értelmiség tagjai dalárdákat, tánccsoporto
kat, műsoros előadásokat szerveztek és szerveznek, s így a népviseletet is rész
ben máig megőrizték. Ha nem is használják folyamatosan, megbecsülik, s a 
tánccsoportok, kórusok, iskolai műsorok szereplőinek kölcsönadják.

A Vízköz női viselete korszakonként változott az 1890-es évektől kezdődően. 
„Az öltözet főbb ruhadarabjai anyagukban, szabásukban és díszítésükben a kö
zelebbi és távolabbi ( székely és kalotaszegi) magyar néprajzi vidékek népvisele
tével egyeztek meg.” A kenderből szőtt alsónemű és a gyapjúholmik kivételével 
sok népviseleti anyag került ezekbe a falvakba azokból a sátrakból, amelyek a 
dicsőszentmártoni, bonyhai, vámosgálfalvi, küküllővári, medgyesi vásárok áru
sainál voltak kaphatók. A kontyoláskor feltett főkötőre már a legtöbb faluban az 
asszonyok nem emlékeznek vissza, de Vámosgálfalván a II. világháborúig visel
ték. Fekete anyagra varrott csipkés-gyöngyös-fodros díszítéssel készült, és erre 
kötötték rá a fejkendőt, amikor templomba mentek. A leányok Magyarkirály
falván, Küküllődombón hátrafésült hajukon hajpántot viseltek, fekete bársony
ból, plüssből házilag készítve, gyöngyözve, kidíszítve. Az ünnepeken egybefont 
hajukba (hétköznap két ágban hordták) piros szalagot fontak, a végét megkötöt
ték, és szépen vasalt, duplán hajtott másik piros pántlikát kötöttek hozzá, a



mely lecsüngött a fersing aljáig. A XIX. század végétől az ünnepi fejkendőt a vá
sárból vették. Apró mintájú delínszőrből készült, és a nő'k koruk szerinti színek
ben használták a világos színűtől a feketéig. A lányok téli fejkendője fehér gyap
júszőr volt (Magyarsároson), az asszonyoké fekete gyapjúszőr karikás mintával.

Küküllődombói fiatalok 1937-ben
(Miklós Ilona gyűjtése)

A fejkendő'’ anyaga lehetett kásmir vagy tükörselyem is, télen pedig bársony, 
rojtos széllel, néha kihímezve is (Magyarkirályfalván). Úrvacsorát még a leá
nyok is csak feltett fejkendővel vettek. Télen a kendőre borították a hosszú, 
fersinget is takaró meleg, gyapjú hárászkendőt. A legrégibb női ingnek nem volt 
gallérja, csupán egy pánt a nyak körül. A nyakpántra rávarrták a ráncolt csip
két s a budrit (fodrot), ezért budris ingnek nevezik. Anyaga házi gyapotszőttes 
volt, csak 1950-től fehér gyolcs. Hordtak hegyes gallérú inget is a vidéken, váll- 
ban ráncolva, mellévarrott szabással, nagyon bő, hosszú ujjakkal, s a mandzset
ta is budriban vagy pántban végződött. A mellrészen a bevágás két oldalát haj
tások, metéléses csíkok, apró hímzések és csipke díszítette. Máig ezt számítják 
eredeti népviseleti ruhadarabjuknak. Tászlis inget is készítettek (Magyar
sároson, Szászcsáváson), széles tányérszerűen elterülő lerakásokkal, csip
keszegéllyel. A lékri, azaz blúz is 1900-tól viselő és ünneplő ruhadarabnak szá
mított. Anyaga általában azonos a szoknya anyagával, tehát bolti méteráru. Az 
ünneplő, selyem, tükörselyem, bársony, szövet, lüszterszőr anyagból készült, 
karöltős szabású, vállban lerakott, kívül hordott, többnyire egyszínű, nagy gal
lérú, de ünneplőként csakis fekete. A színeseket a nő'k korához mérték (piros, 
kék, zöld), bársony szegélyezte, és mindig hosszú ujjú volt. Varratták bebújósan 
vagy elől végiggombolós szabással is, gyakran lekerekítve elöl a lékri sarkait. 
1940-től kezdtek buggyos, rövid ujjú gyolcsingeket varratni, de ez nem tartozott 
az eredeti népviselethez, csupán szereplésekre használták. Az ingre vették fel a 
leányok (asszonyok nem!) a vállkeszkenől, azaz a mellkeszkenől. Anyaga delin- 
szőr, piros rózsákkal, zöld levelekkel, szélein piros vagy rózsaszín rojtokkal
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(Küküllődombó, Vámosgálfalva), a nyakukba tett kendőt a mellen keresztbefog
ták, letűzték a lájbi alá, csupán a rojtok látszottak ki a vállukon és a derékon. 
Az eredeti ünnepi lájbi mindig fekete színű bársony, lüszterszőr, szövet anyag
ból készült (azelőtt szürke háziszőttes), s 1940-től Magyarsároson bolti szövet. A 
lájbinak rövidnek kellett lennie, az ing tenyérnyire látszik ki a szoknya fölött. 
Bársony szegélyezi, cakkos vagy sima a mellkivágásnál, díszítése fekete zsinór, 
keskeny szalag, s esetenként melléje felvarrt fekete, apró szemű gyöngysor. A 
későbbi lájbik többnyire a fersing anyagából készültek, de a legünnepibb akkor 
is a bársony maradt. Az alsószoknya elegyes vászonpendely volt, szűkebb sza
bással, alul kézicsipkével, s erre vették rá a fehér fersinget, mely harang alakú 
szabásával kitartotta a felső fersinget. A fersing a XX. század elején bokáig, 
193 0 után lábszárközépig ért. Az otthoni anyaga gyapjúszőttes volt levasalt ra
kásokkal. Az ünneplő vékony szövet, lüszterszőr, delinszőr, négy-öt szélből varr- 
va. A nők életkoruk szerint készíttették piros, zöld, szürke mintás anyagból, a 
dombóiak csak feketéből. Magyarkirályfalván 1950-ig viselték az abás fersinget 
vagy felakasztós fersinget, amely a keleti nők ősi viseletére emlékeztet. Vékony 
szövetből készült, kétfelé! a csípőre akasztva, s kifordult a világos színű aba- 
posztós csík (15 cm), melyről a nevét kapta, s kétfelé! kilátszott alóla a kikemé
nyített fehér fersing. A ruha, azaz kötény selyemből varrt egyszínű vagy mintás 
(sötétzöld, bordó ) anyagból készült, szögletes vagy lekerekített aljjal, a nagyün
neplő fehér, hímzett betétű volt (Küküllődombón és Magyarsároson).

Küküllődombói lány
(Miklós Ilona tulajdona)

Az ünneplő ruhák közül a konfirmálóruha a leghagyományőrzőbb. Bonyhán a 
XX. század elején a leányok minden népviseleti ruhadarabot fehér anyagból var
rattak konfirmálásra: blúzt, szoknyát, kötényt, s ezzel évekig templomba jártak 
(Bonyhán, Szászcsáváson). Arra is volt példa, hogy a XX. század elején még tisz
ta feketében konfirmáltak a leányok (Magyarsároson), vagy a saját fekete-fehér 
népviseletükben mindmáig (Küküllődombón). A fiúk harisnyaviselete és népvi
selete konfirmálásra rendre fekete-fehér öltönyre változott, miután 1970-tól 
nem szőttek házi gyapjút harisnyának. A legtöbb településen a konfirmáló
ruhába öltöztek a menyasszonyok, de volt rá példa, hogy a menyasszony piros
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vagy bordó szövetszoknyát és piros selyemkötényt hordott, fátyollal a fején 
(Bonyhán). A már említett kultúrcsoportok népviseletükben szerepeltek, majd 
sajátos ruhákat vettek fel a Vízközben. A 175 éves szászcsávási dalárda hajdan 
a konfirmálóruhában szerepelt, majd 1967-től a Marosvásárhelyi Népi Alko
tások Háza által tervezett ruhát veszi fel. 1930-tól megjelent szereplésekkor a 
háziszőttes szoknya, lájbi, valamint a lékri viselete. Szászcsáváson 1930-tól az 
ünneplő ruha házi gyapjúszőttes szoknya volt, pirosra, bordóra festetve, amely
be alul zöld csíkot szőttek, s lájbi nélkül, ganéros (ráncos fodros) lékrivel visel
ték, de csak a lányok. Az asszonyok gyapjúszoknyáját és lájbiját kék, drapp, 
barna színűre festették. Bonyhán az ún. mai székely ruhát Kibéden varratják 
fehér-fekete szőttesből, fehér köténnyel. 1980-tól ezt az anyagot otthon is szőt
ték piros fejtőből, s a lájbira vitézkötést tettek, eltérve ezzel a tánccsoport elő
adásain a helyi népviselettől. Vámosgálfalván Székelyudvarhelyről vásárolták 
meg éveken át a barackmagos mintájú, bordó alapú lájbit-szoknyát, s mikor már 
nem volt beszerezhető, 1942-től a faluban is szőtték, s ezt tekintik saját ünnepi 
népviseletüknek. Magyarsároson nem szőttek ruhaanyagot, s a kultúrcsoportok 
1960-tól nem a népviseletükben szerepeltek, 1950 után pedig visszatértek a 
tászlis inghez s a fekete-fehér összeállítású ruhához a vegyes kar előadásain. A 
magyarkirályfalvi tánccsoport Medgyesről vásárolt barackmagos háziszőttest, 
de otthon is szőtték a csoport számára 1990-ig.

A Kis-Küküllő Vízköz menti falvai a hagyományőrzésről nevezetesek, nem 
dobják és nem adják el a régi ruhákat, hanem megőrzik, s ünnepélyekre időn
ként felveszik.

Adatköz lök jegyz éke

Adatközlők a Kis-Küküllő menti székely népviseletről 2013-2014-ben:
Farkas Ilona 73 éves, Vargáné Császár Erzsébet 66 éves, Csalóka Zoltán lel

kész, 65 éves, Szabóné Harcsás Karola 57 éves — Gyulakuta; Csukorné Papp 
Mária 65 éves — Bözödújfalu; Kiss Dénes, lelkész 56 éves (Szentistván), 
Szászné Nemes Irma 70 éves (Szentistván), Sükösdné Nemes Erzsébet 82 éves 
(Csokfalva), Cifra József 66 éves (Atosfalva), Dániel Sándor 70 éves (Atosfalva), 
Muszka Árpád tanító, 39 éves (Atosfalva) — Hármasfalu; Kiss Károly lelkész, 
6 0 éves, Huszár Margit 53 éves, Fülöp Irén 68 éves, Barabás Béla (lelkész Étfal
ván), Barabásné Bernád Juliánna 83 éves, Tarné Barabás Juliánna 54 éves, Su
ba Mária tanárnő, 69 éves, Bernád Ilona 5 0 éves, Péterfy Levente 40 éves, tanár 
— Makfalva; Tóthné Dézsi Mária 82 éves, Báthori Anna 68 éves, tanítónő, 
Báthori Róza 92 éves, Fehérvári Bálint lelkész, 41 éves, Fehérvári Erzsébet 
lelkészné, 38 éves, Gyerkó Annamária tanárnő, 30 éves, Kántor Irma 73 éves, 
Mártonné Dézsi Rebeka 61 éves — Bonyha; Bíró József lelkész, 63 éves, Erdős 
János 72 éves, Erdősné Erdős Judit 68 éves, Gólyáné Dézsi Rebeka 71 éves, 
Gólyáné Dézsi Melánia tanárnő, 37 éves, Dézsiné Füleki Melánia tanárnő, 63 
éves, Osváthné Erdős Katalin 74 éves, Dézsiné Vasimre Katalin 54 éves, Ugron 
Noémi tanárnő, 4 0 éves — Szászcsávás; Keszegné Lőrinczi Katalin, lelkészné 58 
éves, Baloghné Belényesi Anna óvónő, Feketéné Pataki Rozália 36 éves, taní
tónő, Patakiné Keszeg Rozália 63 éves, óvónő, Keszegné Hidi Juliánna 77 éves,
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Balogh Elemér 43 éves, Balogh Melinda 40 éves, tanárnő, Balogh Orsolya 18 
éves tanuló, Tóthné Szombat Mária 80 éves, Szabó Gyula 24 éves, tanár — 
Vámosgálfalva; Murvainé Bartha Ilona 81 éves, Tóth Gyula 55 éves, tanító, 
Tóth Katalin 53 éves, tanítónő, Bartháné Hidi Ilona 79 éves, Tóthné Szekeres 
Zsuzsánna 73 éves — Magyarsáros; Székelyné Székely Anna 70 éves, Székely 
Zsuzsa, 43 éves, Somodiné Csiki Katalin 74 éves (Marosvásárhely), Csiki Zsuzsa 
tanítónő, 6 0 éves, Solymosi József 80 éves, Fülöp Ernő 60 éves, lelkész, 
Székelyné Varga Zsuzsa 65 éves, György József tanár, Miklós Mária 69 éves, ta
nár — Magyarkirályfalva; Miklósné Hunyadi Ilona tanár, 63 éves, Miklósné 
Erős Mariska 72 éves, Péterfi Sándor 59 éves, lelkész, Péterfi Sándorné 5 0 éves, 
Kisné Hunyadi Katalin 89 éves (Marosvásárhely), Miklós Mária 69 éves, ta
nárnő, Mátyásné Székely Irén 9 0 éves, Miklós Mária Katalin 29 éves, Miklós 
Sándor 27 éves — Küküllődombó.

*

A mellékelt képek ma is fellelhető ruhadarabokról készültek, vagy régi fény
képek, melyek mostanig sehol sem jelentek meg, s az adatközlők gyűjteményei
ből származnak. Megköszönöm a Kis-Küküllő mente lelkipásztorainak, család
juknak, a tanügyben dolgozóknak vagy onnan nyugdíjba ment pedagógusoknak, 
polgármestereknek a segítségét, akik megnevezték az adatközlőket, és eseten
ként kapcsolatba hoztak velük, s a gyűjtést kiegészítették saját gyűjteményük 
tárgyairól készített és albumaikból származó fényképekkel.

Helynévmutató

Bonyha — Bahnea 
Bözödújfalu — Bezid Nou 
Gyulakuta — F ántánele 
Hármasfalu — Trei Sate 

Atosfalva — Hotesti 
Szentistván — Stefanesti 
C sokfalva — Cioc 

Küküllődombó — Dámbau 
Magyarkirályfalva — Craiesti 
Magyarsáros — Delenii 
Makfalva — Ghindari 
Szászcsávás — Ceuas 
Vámosgálfalva — Ganesti

Tájs z avak jegyz éke

firizs = kenderszőttes kabát
gárnér = a blúz, vagy a szoknya díszítése saját anyagából varrt fodorral
holok = nagy, mély hajtások a ruhán
kikiri = csípőpótló ráncolt anyag a derékra kötve
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lüszter = sodrott gyapjúszálból készült, fényes felületű vékony szövet 
metélve = azsúrozva 
pikkely = flitter
pálha = hónaljék, toldás az ing hónalji részén 
rázott = kender gyapottal szóve 
szórkarinca = háziszóttes gyapjúkötény 
szórkendó = szórdelin fejkendo
tászli = fodor, ing vagy blúz nyakrészén levarratlan rakásokkal, vagy rán

colva
ujjas = galléros, hosszú ujjú, derékon alul éró posztókabát 
karmantyú = csuklón viselt színes, 5-7 centis horgolás 
mismás = gyapot, kenderrel összeszóve 
darázsolás = a ruhaderék vagy ingváll apró letűzése 
budris = bodros, fodros
kefezsinór = a zsinór egyik oldala bojtszerű, porfogó

Jegyz etek

Magyar Néprajzi Lexikon 3. kötete (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987 
(367-369.)

A magyarság néprajzi térképe (Térkép — Faragó Bt. 2005, Ábel Térképé
szeti Kft.)

Dr. Kós Károly — Szentimrei Judit — dr. Nagy Jenó: Kis-KüküUo vidéki 
magyar népművészet (Kriterion Kiadó, Bukarest, 1978. 8-9., Uo. 255-258.)

S z akirodalom

Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében. Mo
zaik. Szeged, 1999.

A magyarság néprajzi térképe — Magyar História — Térkép — Faragó Bt.
Balassa — Ortutay: Magyar néprajz. Corvina Kiadó 1979.
Demény Pál — Gazda Klára — Keszeg Vilmos — Pozsony Ferenc — Tán

cos Vilmos: Magyar népi kultúra. Tankönyv. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozs
vár, 1999.

Erdély / Ardeal / Siebenbürgen / Transilvania — Erdély Helységnévtára, 
Budapest, 1991, 2. javított kiadás.

Gazda Klára — Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben. Plánétás Kiadó, 1998.
Dr. Kós Károly — Szentimrei Judit — dr. Nagy Jenó: Kis-Kükülló' vidéki 

magyar népművészet. Kriterion Kiadó, Bukarest, 1978. (8-9., 233, 257-258.)
Kósa László — Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Móra Kiadó, 1973.
Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 3. kötet, 1987. (367-369.)
Nagy Jenó: Hagyomány és újítás a népviseletben. Bölcsóringató. Az Igaz 

Szó Évkönyve, 1984. (1 09-115.)
Varga Marianna: Magyar népviseletek régen és ma. Tankönyvkiadó, Buda

pest, 1982.
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M ellék le t
Asztalos Enikő A Kis-Küküllo mente székely népviselete 

című tanulmányához

S z entistváni vőfélyek 1985-ben
(Kiss Dénes lelkész gyűjtése)

Csokfalvi nagyleány 
az 1930-as években

(Kiss Dénes lelkész gyűjtése)

Téli viseletben a s z entistvániak 
valamikor 1920-30 kö z ött

Makfalvi fiatalok népviseletben 1940-ből
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'

Makvalvi népviselet
(Bernád Ilona fotója)

Bonyhai selyemlájbik
(Báthori Róza munkái)
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Bonyhai családi kép 1920-ból
(Tóth Marika gyűjtése)

Bonyhai fiatalok
(Fehérváry Erzsébet gyűjtése)
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Bonyhai családi kép 1905-ből
(Fehérváry Erzsébet gyűjtése)

Leány blújz ban S z ás z csáváson, 1880-ban
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A s z ás z csávási dalárda régebbi egyenruhája

A s z ás z csávási dalárda saját népviseleti 
ruháiba öltöz ve 2018-ban

(Szabó Réka fotója)
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S z ás z csávási népviselet
(Szabó Réka fotója)

Vámosgálfalvi népviselet.
Orsi 2 013-ban a dédmamája ruhájában 

(Balogh Orsolya fotója)

Küküllődombói lány 
a dédmamáék ünneplőjében
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„A ga z daköri tagok” 1939-ben Magyarsároson
(Tóth Gyula és Katalin gyűjteményéből)

Fiatalemberek az 1950-es évek kez detén 
Magyarsároson

(Somodi Katalin gyűjtése)


