
A magyar népviselet leggazdagabb területei között emlegetjük a palóc, kalota-
szegi, matyó, sárközi, stb. színes népviseleteket. Ezeknek történeti alakulásaival fog-
lalkozó szakleírások megállapítják, hogy az egyes népcsoportok viselete a imúlt szá-
zad 40—50 éveiben még egészen egyszerű vászonviselet volt, s a párnavégeken, ing-
ujjakon stb. alkalmazott díszítmónvek motívumaiból fejlődött ki a későbbi színes
népviselete. A népi alkotókészség igazi kibontakozását az 1848—49-es, feudalizmus
ellen vívott eredményes küzdelmek tették lehetővé.

A Jászságban a régi népviselet szellemi és tárgyi emlékanyaga — eddigi ta-
pasztalataink szerint — legjobban Jászdózsán kutatható fel. A múlt század 70-es
éveinek végéig a jászdózsai népviselet is főleg háziszövésű vászonból állt, mely a
szegényparasztiságnál ,a századfordulóig fennmaradt. A Ikendertermesztés, szövés-
fonás ma is ismeretes Jászdózsán, azonban az előállított vásznat jelenleg csak tö-
rülközőnek, lepedőnek, szakajtóruhának és abrosznak-használják.

A régi vászonviselet (1. és 2. ábra) jellegzetes darabja a hosszúujjú ing, mely
szorosan simul a testhez, s az ujjai gombolható kézelőben végződtek. A pásztorembe-
rek hasonló, de csak derékig érő, lobogós ujjú inget hordtak. A vászongatya már
többféle volt. Hétköznap egyszerű, féllábszárig érő, úgynevezett szűk gatyát viseltek,
ünnepnap viszont igyekeztek gondosan ráncbasfedett, rojtos ráncosgatyát felvenni. A
derekát gatyakorc kötötte össze, mely az ing alját is összefogta. Ezt a viseletet (a mó-
dosabbaknál darutollal díszített) pörgekalap és különféle lábbeli egészítette ki. A
gazdagparasztság lábbelije csizma és bakancs, a szegényparasztságé télen baíconcs,
nyáron esetleg elhasznált csizmaszárból készített bocskor volt.

Ünnepnap alkalmával az ingre gazdag zsinórozású, ezüstgombos, posztóból,
készült lajbit (mellényt) vettek fel (3. ábra) melyet világoskék színben kedveltek.

1. ábra 2. ábra

Ezenkívül télen a jóbbmóduak cifrabundát (4. ábra) akasztottak a vállukra, a sze-
gényebbeknek viszont különféle posztókabátokkal kellett beémiök. Egy rendesebb
cifrabundát száz forintért készítettek ugyanakkor, amikor nyolc-tíz forint volt egy
mázsa 'búza ára. Ugyancsak ünnepnap alkalmával az 1870-es évek előtt is haszná-
latos volt a csizmanadrág (5. ábra). Ez elől zsinórczott, ellenzős volt, szintén csak
a jobbmódúák viselhették.

A régi jászdózsai férfi hosszú hajviseletéről nincsenek közelebbi emlékek, mert
már a múlt század végén kiveszőben volt. A 70—80 évesek is csak arra emlékeznek
ma már, hogy az akkori idős emberek haja tarkóig ért. A hajat zsírral kenték,
s az felgöndörödött a kalapig.

A régi jászdózsai női vászonviselet is egyszerű darabokból állt (6. ábra). Test-
hezálló, ujjnélküli vagy rövidujjú inget hordtak, alatta deréktól féllálbszárig érő
pendelt. Az inget alsószoknyával fogták le. Otthon csak ezt a három ruhadarabot
viselték. Ha kimentek a háaból, iákkor az alsószoknyára vászanszokinyát vettek, íe-
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4. ábra

jükre kendőt kötöttek. Legtöbbször azonban az ingre blúz került. A módosabbak
vászonviselete 1870. előtt csak annyiban tért el, hogy a vászonszoknyát festették, s
gyolcsból készült blúzt viseltek. Később aztán a festett vászonból készült egészruhák
is elterjedtek.

Abban az időben a lányok hajukat egyágba fonva, leeresztve hordták, melynek
végébe széles, többnyire piros szalagot kötöttek. Lábukon egészcipőt vagy félcipőt
viseltek.

A múlt század második felében a vászonruhát a nők már csak hétköznap vi-
6elték. Ünnepnapokon különféle színes ruhadarabokat öltöttek magukra, mely a
Jászsásban polgári, városi hatásra alakult ki. Itt meg kell jegyezni, hogy a polgáro-

5. ábra 6. ábra 7. ábra



aodás a jász redemptusok körében — a redemptio által nyújtott előnyök következté-
ben — sokkal előbb indult meg, mint az. ország más területein.

A jászdózsai színes női népviselet legpompásabb a múlt század utolsó évtize-
deiben volt, melyet aztán a gyári készítésű és szabású ruhafélék e század húszas
éveiben végképpen kiszorítottak. A fiatalasszonyok és a lányok felsőtestükön gyolcs-
ból készült félinget (7. ábra), másnéven ingvállat hordtak, mely húzott nyakú, elől
vágott, fodrosszélű, rövicHiúzottujjú volt. Régebben a fodort külön, maguk készítet-
ték. A múlt században négy-öt, e században már csak két szoknyát viseltek, mely
régebben bokáig, később féllábszárig ért. A felsőt szoknyának, az alatta lévőket
alsószoknyának nevezték. Az alsószoknyák fehérek, keményítettek, helyi elnevezés-
sel „nyersbe vasaltak" voltak. Az első alsószokinyát, mely valamivel hosszabb volt
a szoknyánál, csipkével szegélyezték. A felsőszoknya anyaga leginkább selyem,
hrokát, ritkábban taft, a szegényebbeké karton, batiz volt, melyet mindenféle szín-
ben, főleg rózsás mintákkal kedveltek. Az alsószoknyákat gyolcsból, ritkábban vá-
szonból készítették. A Jászdózsához 5 km-re lévő Heves megyei Tarnaőrsön ugyan-
abban az időben a fiatalasszonyok 10—12 szoknyát is viseltek, nyilvánvaló tehát,
hogy a jászdózsai többszoknyás viselet a szomszédos palóc hatásra alakult ki.

8. ábra 9. ábra

Az ingvállra pusziik (8. ábra) került, melynek hátrészét az ábrán látható
módon kétujjnyi széles arany vagy ezüst zsinórozással díszítették. A pruszlik bár-
sonyból vagy taft selyemből, világoskék, zöld és más színben is készült. A pruszlik
elülső részét általában neim zsinórozták, mivel a háromszögletűvé hajtott vállkendőt
elől keresztbevetve viselték, így az a pruszlik elejét is eltakarta. A vállkendő
(160x160 cm) négy sarka más-más színű mintá.kkal volt díszítve, hogy többféle ruhá-
hoz ás hordhassák.

Lábukon igyári vagy sajátkészítésű; pamutból kötött, lúgyinevezett írimfíis
harisnyát viseltek, leginkább fehér színben, mely térden alul ért, és színes perklivel
kötötték át. Kötés szempontjából megkülönböztettek gugás (csigabugás), tökmagos
kehékes (kelyhes) harisnyákat. Ugyanakkor gyári készítésű magasszárú cipőt, nyáron
félcipőt hordtak.

A leányok hajukat simára fésülték, kétágba fonták, mely hátul derékig ért.
A hajuk végébe háromujjnyi, leginkább piros színű szalagot fontak. A lányok csak

10. ábra
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télen kötöttek fejükre selyemkendőt, egyébként mindig hajadonfőn jártak. Az ifjú
menyecskék fejviselete már eltért a nagylányokétól. Férjhezmenés után hajukat
kontyba rakták, homlok fölött kissé előrenyomták. Ünnep alkalmával fejükre fékölőt
tettek, melynek hátsó két szalagja mindenkor megegyezett a szoknya anyagával.

Szép darab a Jász Múzeum 55.72.1 leltári számú főkötője (9. ábra), mely zöld
bársony alappal, ezüst zsmórozással készült, felső részén müvirágkoszorúval. Ezt a
darabot Kis Margit részére készítették, ki 1874. október 26-án ment férjhez Krista
Áron gazdálkodóhoz. A helyi szokás szerint a rákövetkező nap. úgynevezett asz-
xzonnyá avatása alkalmával, a reggeli misén tették fejére a főkötőt. Mivel módjában
állt más főkötőt készíttetni, megőrizhették az eredeti díszítéssel, s így került leá-
nyuk (Béres Ferencné Krista Karolina, 81 éves) ajándékaként a Jász Múzeumba.

A főkötőt a fiatalasszonyok kétJhárom gyermek után végleg letették, mint
mondották: „akkor már nem kellett a dfrálkodás". A nők viselete a korral együtt
színtelenedéit, illetve más ruhadarabek kerültek helyébe.

A középkorú asszonyok az alsóruhákra (ing, pendely. alsószoknya) sötétebb
színű szoknyát, felsőtestükre nyáron nyárikát (10. ábra), hűvösebb idő alkalmával
vastag bélésű öltönyt (11. ábra) vettek. E ruhadarabok taftból készültek. Az öltönyt

11. ábra

gazdag zsinórozással, «züst pitykéfckel díszítették, melyet magas ára miatt a szegény-
parasztság nemigen tudott megvásárolni. A szoknya előtt csipkésszélű kötény, úgy-
nevezett kecele lógott, melyet a derekon kötöttek át, és amely a szoknya alsó széléig
ért. Fejükön gyári, sötétebb színű, selyemből készült fejkendőt viseltek, melyet ket-
téhajtva álluk alatt kötöttek meg. Lábukon barna vagy más sötétebb síínű gyári
harisnyát, továbbá egész vagy félcipőt hordtak. Az idős asszonyok viselete első-
sorban abban tért el, hogy minden felső ruhadarabjuk fekete színben készült. Az
előbbiek mellett viseltek egészruhát is.

Télen a nők kisbundát vagy az országszerte használt nagykendőt vették fel.
A kisbunda, illetve női bunda a Jászságban, ma is általánosan használt ruhadarab.

A férfiak viselete a múlt század végén, közvetlen a vászonviselet után hasonló
lett az országszerte általános parasztviselethez (vagyis pörge kalap, fehér ing, fekete
mellény, csizmanadrág és csizma). Télen félkabátot hordtak, és hordanak ma is.
Természetesen a modern szabású ruhafélék is ma már minden parasztcsaládban
megtalálhatók.

Mint láthattuk, a népviseleti ruhadarabok nagyrésze már a múlt században
is gyári készítésű volt. Azonban a viseletet nem a ruha anyaga, hanem a szabása,
készítése teszi elsősorban népivé. Jászdózsán ma is emlegetik a századfordulón élt
Herédi Csuka Anna és Rozika varrónők nevét, kik a készíttetők által hozott anyag-
ból a helyi ízlésnek és viseletnek megfelelő fokotokét és egyéb ruhadarabokat ké-
szítettek.

Természetes folyamat jelenleg a gyári, kfezruhák terjedése: a nép kulturális
és gazdasági felemelkedésének eredményeként a parasztság viselete is egyre inkább
a város viseletéhez idomul. *)

Erdész Sándor
•) Az adatgyűjtésem során nyújtott önzetlen segítségért Bolya Ferenc cs Kiss Lajos Jász-

ctózsai lakosoknak ezúttal mondok köszönetet. — A szerx6.
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