
A szűr mellett a magyarság legszebb ruhadarabja a bunda. Tömege, mérete
monumentálissá teszi. Valóságos vár, amelyben az egyén biztonságban érezheti magát.
Tipikusan alföldi ruhadarab. Tükrözi a tájat és az embert. Évszázadokon, talán év-
ezred*ken át állt benne jószága mellett a pásztor. Felfogta az őszi hideg esőt, meg-
állította a süvöltő pusztai szeleket. Mondja is a közmondás: ,,A bunda csak bunda,
a szűr meg szűr.'' Betemethette a pustoló. szikrázó hófergeteg. de a bunda alatt az
ember őrködött, vigyázta, terelte, óvta a barmot. Az ünneplő bunda? öregnek tekin-
télyt, fiatalnak erőt, férfiasságot, hullámzása, a testen való ringása a járásnak, moz-
gásnak szépséget ad. Szerkezeti tagoltsága, vonalvezetése kihangsúlyozza a test dere-
kasságát, fekete gallérja kiemeli az arcot, méltóságot ad neki.

Fő divatja itt volt az Alföldön. A neve általánosan bunda, eltérően más vidé-
kektől, ahol inkább subának nevezik. A juhászbunda, ahogyan a praktikumot szol-
gáló, dísz nélkülieket nevezik, a kunsági és hajdúsági ember mindenese volt. A pusz-
íázó emberek közt járva, ha szóba került a bunda, mindig a tisztelet, a megbecsülés
hangján szóltak róla, és ki nem fogytak a dicséretéből. Ahol megvolt, óvták, féltet-
lék, mert újra szert tenni rá már szinte lehetetlen, ahol kikoptak belőle, ott szívbéli
jóindulattal emlékeztek rá. Jártam juhász, gulyástanyákon, mindenütt akadt még
belőle, s amikor az öreg Fülöp Sándor gulyás alámterítette Pentezugban, elmagya-
rázta, hogyan tűrjem fejem alá a kötésit, hogy igazítsam puha derékaljnak, s ha
fázom, hogyan dugjam a kötésibe a lábam. A pusztai éjszakában hallottam tőle a
bunda himnuszát: o,Az a bunda, akin fekszik, már 20 esztendős, mégse adnám a
paplanos ágyért." Mert tudja, voltak itt a Hortobágyon olyan mesterei a bundának,
mint az öreg Farkas András, Szalontai József Csegén, a Szilágyiak — a fia itt van
az államiba, dunna alatt játszik a feleségivei, pedig ő is érti a módját, jó bundákat,
pusziikat szab, dehát ma már szanatóriumot építenek a pásztornak. Ezek tudtak jó
mosatlan bundát készíteni. Meg se pisszent 10 évig, nem úgy, mint a szűcsöké, üsd
össze, hagyd ott. Az csak cifraságból volt. De a pásztorbundák?! Mosta azt az eső
eleget. Akkor még? Beállott az eső, hat hétig esett, állott a bundán a víz, mégse lett
semmi baja. Megállította az esőt meg a szelet. Mindene volt a pásztornak a jó
bunda, még mai napig is az, azelőtt meg még jobban.

Hajjá, tanár úr! Volt édesapámnak egy bundája, az még igazi magyar bőr volt.
Micsoda szőre volt! Majd elvesztem, amikor gyerekkoromban belebújtam. Emlékszem,
egyszer egy vekonyacska fattyú volt a pernye-komisszáros (1). Behajtottunk, édesapám
a nyakából a gyerek vállára lökte a bundáját, az meg csak nyekkent egyet és össze-
rogyott alatta. Ügy szedték ki belőle. No, de olyan szőr volt az! Meg volt hozzá válo-
gatva az ürü. Külön abrakot kapott az a hat, amelyik bundának volt szánva. Kövér
juh neveli a zsíros szőrt. Azt aztán nem járta az eső. Még a zsombékon is elalhatott
volna benne. *

Dehát hol van már az ilyen szőr! Az egész Hortobágyon sem lehet összeszedni
egy bundára való juhot. Nem is kell már. A fene beleesett a pásztoréletbe. Csupa
építmény, tyúkpalota az egész Hortobágy.

Régen azt mondták: Eb a juhász bunda nélkül! Amilyen a juhász, olyan a
bundája. Igaz is! Ezeken gumikabát van, a birkát meg fehér köpönyegben csinálják!
(2.) Mondta is az öreg Farkas Samu: Hallod, jobb volna már, ha nem élnénk,
azt is bánom, hogy kijöttem. Élet ez? A legelőt elvették. Eső nincs. Hova hajtsak?
Minden nap öt-hat dög. Rizs ezeknek még az istenük is.

No, Pisztra, aludjunk!" Azzal megigazította a feje alatt néhai való jó lovának,
Pisztrának a koponyáját és elaludtunk.

A mai pásztorok elbeszéléseinek szálán menjünk vissza jó száz esztendőt!

1) A tanyást nevezték pernyekomisszárosnak. A tanyás főzött a pásztoroknak.
*) Célzás a Juhászok mesterséges Juh megtermékenyítésére, amikor a Juhászoik valóban

fehér köpönyegbe öltöznek be.
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Beudant francia geológus írja 1818-ban Debrecen—Pest közötti útjáról: „A pász-
torok egyetlen hajléka a bunda. Ezt hordják éjjel-nappal, télen-nyáron, s nem búj-
hatnak odúikba, mint a hegyi pásztorok. De ezek az állataikhoz hasonlóan edzett és
vad legények, megadással viselik nehéz sorsukat".

Beudant a szilaj pásztoroknak volt szemtanúja. A szilaj pásztorok még az ősi
nomád pásztorok életét élték. Már csak a róluk szóló feljegyzésekből, rajzokból, szó-
beli közlésekből rekonstruálhatjuk életmódjukat. De milyen szegényesen! Én most
itt csak a bundával kapcsolatos emlékeket gyűjtöm össze, hogy lássuk a bunda sorsát
a nomadizáló magyarok életében is. Alig 100 esztendeje még virágoztak, s ma már
morzsákat is alig szedegethetünk utánuk.

Győrffy István írja: (J) „De jöttek ám a téli szelek, fergetegek, hóviharok!
Bmbernek, állatnak ezek voltak a legkeservesebb napjai. Tüzelni nem lehetett, mivel
a szél elhordta volna a tüzet, amitől az Isten óvjon,mert az egész nádas kigyulladt
volna! Még a kötött aljú, kacagányos gallérú suba sem adott elég meleget... Vihar,
szél ellen juh, vagy marhabőrből készült szárnyékot használtak, ezt karókra feszí-
tették, a cövekkel lefogatták... A bojtárok közül a soros a nyáj mellett strázsált, a
többi pedig a kunyhóban a tűz körül pőrére vetkőzve hencsergett. Mert a kunyhóban
szinte kibírhatatlan meleg volt. Ha a kutya ugatott, vagy az istrázsa kiáltott, csak
a bundát kavarították a nyakukba, s azon pőrén mentek ki szétnézni. Fagyra, hidegre,
hóra rá se hederítettek... Ruházatuk legfontosabb darabja azonban a nagybundának
nevezett ujjatlan suba volt, melyet 12—24 juhbőrből készíttettek a juhászokkal, s
addig viselték,«míg a birkaszag tartott benne. Ha kiment, a subának már nem volt
becsülete többé! Nem volt ezen semmi dísz, mint a pásztorokén! Hogy a víz, eső, ned-
vesség ne járja, hájjal kenegették".

A pásztorviselet, különösen a kacagány és a bunda meghódította a falusiakat
is. A hatóság már 1760 körül nem győzte eleget tilalmazni a kényességre és bujaságra
ingerlő ruhadarabot.

A jegyzőkönyvek és a tilalmak szerint a városiak a XVIII. század végén a bunda
viseletét átvették a pásztoroktól. Ekkor alakult ki és fejlődött a század folyamán az
egykor tilalmazott büdös, zsíros bunda a magyarság egyik legremekebb ruhadarab-
jává, amelyben a magyar ízlés, a magyar díszítőművészet, a magyar lélek oly csodá-
latosan kifejeződött.

De mielőtt ezt a kiteljesedését vizsgálnánk, nézzük meg a bunda történetét.
A bundaviselet valószínűleg nomád állattenyésztő korunk óta kísér bennünket.

Suba szavunk a XIV—XVII. századbeli írott emlékeinkben nagyobbrészt prémmel
bélelt ujjast, vagy ujjatlan, kívül textillel borított ruhadarabort jelent. Ez természe-

1) Győrffy István: Nagykunsági Krónika 19. o.
2) Balogh Jolán: Mátyáskori, illetve késő középkori hagyományok továbbélése nm-

veltségünkben. Ethnograpíiia, 194«. 19. old.
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téseri nem zárja ki, hogy a nép ruházkodásában a suba tiszta bőr ruhadarabot né
jelentett volna. Sőt fejlődésében nézve, elsődlegesen azt kellett jelentenie, mert a
suba-bunda szóval tulajdonképpen a szőrmét nevezték meg. A textilneműek terjedése
divatba hozta aztán azt, hogy a bőrruhákat selyemmel, bársonnyal, szövettel borítot-
ták. Balogh Jolán írja (2), hogy a szőrével befele fordított, kívül selyemmel, szövettel,
bársonnyal borított suba Mátyás király idejében igen népszerű és előkelő viselet
volt. Az egyszerű báránybőr subák ugyanilyenek lehettek, ha nem is szabásukban,
hanem lepelszerűségüknél fogva. Lényegében alig különbözhettek a mai paraszt subá-
tól. A Jordánszky Codexből (1516—19.) olvashatjuk „Zerzee ysten Ádámnak és hiev
leleségheenek swbaival belloeth kenteseketh". Világosan érthető, hogy a szőrmebélés
neve suba, az elkészült ruha pedig a köntös. A polgárság is használta. Debrecen város
tanácsának 1552. évi jegyzőkönyve említi Ember Mihály nevű civis két subáját.
„Egyik nyest, a másik farkasbőr suba volt". 0) A debreceni szűcs céh 1598. évi ársza-
bása nem jelöl tiszta bőr subát, hanem rókabőrből „szín subát" említ, ami való-
színűleg bélelt ruhadarabot jelent, tekintve, hogy rokabőrről van szó. Hosszasan idéz-
hetném e századokból a subát, mind bélelt ruhadarabot jelentene. A fordulat a
XVIII. század elején történik meg. Ekkor már területünkön használatba jön a bunda
szó, és a parasztok, pásztorok mai értelemben vett báránybőr bundáját jelenti. 1733-
ban Szűcs Papp János hagyatékában találunk egyet (2).- „Kabai István 1753-ban meg-
parancsolta cselédjének, hogy ne tüzeljen, ne pipáljon az istállóban, inkább a nagy-
bundát vigye ki, abban feküdjön". (J)

Általánosan viselt, igen népszerű ruhadarab ekkor a bunda, parasztok és pász-
torok, sőt a városi polgárság között is. Palugyai Imre írja (''): „A férfiak fő ruházati
cikke a bunda (suba). Abban jelennek meg ünnepnapon a szentegyház boltozata alatt;
úgy a téli hideg, tavaszi apró csípős szelek, mint a nyári hőség s rijgtön változó éjjeli
hidegek, őszi esők, ködök ellen egyaránt jótékony hatását tapasztalja e nagy róna
föld népe; elromlás, vagy halál választja meg őket egymástól". Más helyen: „Visele-
tükben is híven megőrzik a magyar, különösen a debreceni tartást § juhász bunda,
szűr viseletet különösen kedvelvén; olyannyira, hogy már 1750-edik évben a Váci
Püspöki Hivataltól szigorú rendeletek adattak ki az iránt; hogy a szolnoki la'kosok,
a kiállhatatlan zsírszag miatt, juhászbundában az egyházba lépni ne merjenek; de
mivel a szolnoki paraszt a piszkos subát gálaruhának, a tisztességes fehér szűrt
pedig megalacsonyító öltözetnek tartá, az akkori ismételt rendelkezéseknek nem igen
engedelmeskedék. 1780-ban Türkévé tanácsa is úgy határoz, hogy zsíros bundában
tilalmas a templomba járni."

Mi az oka, hogy a bunda szavunkat csak a XVIII. században találjuk meg írott
emlékeinkben? A kérdés eldöntése nyelvészeink dolga, rájuk vár a két szó: suba —
bunda viszonyának, jelentésének az eldöntése. Nekem az az érzésem, hogy a bunda
szó már a XVIII. század előtt is megvolt, mint ahogy a bőrből való bunda is megvolt,
a neve is bunda volt, de nem került feljegyzésre, minthogy az általa jelölt büdös.
zsíros paraszti ruhadarab sem volt említésre, számbavételre méltó. Ezzel szemben
a drága, subával bélelt ruhadarabok, mint előkelő öltözet neve fennmaradt. Állításom
mellett szólnak a szűcsök árszabásai is. Az 1598. évi debreceni; de még az 1760. évi
túrkevei árjegyzék sem említ bundát. Miért? Mert nem is csinálták. Ezideig a szűcsök
csak béleléssel, vadak bőrének kikészítésével, igényesebb ruhadarabok (mente, köd-
mön) szabásával foglalkoztak. A bundavarrás, mint népi mesterség öröklődött a juhá-
szok, parasztok, bundavarrók kezén. Győrffy István idézi (5): „Világosságra jővén
Dudás Simon János nyájjuhász régi megrögzött ravaszsága, hogy magának és cse-
lédjeinek bundákat varrt, melyekről azt állítja, hogy maga juhainak bőréből varrta,
azonban ellenmondásba keveredik". (1780.) Nekem is több öreg, főleg városi (debre-
ceni) szűcs megerősítette, hogy a bundákat főleg a juhászok készítették, nemcsak ma-
guknak, hanem gazdáiknak is és a falusi parasztoknak is. 1730-ban zajlik le a deb-
receni szabók és szűcsök nagy pere, amely után megengedtetik a szabóknak a szőr-
mével való bélelés, ezzel a szűcsök eddigi mesterségüknek jó felére a szabók is jogot
kapnak. A debreceni szűcs céh 1793. évi limitációja még .lobban szemlélteti a szűcs

1) Zoltay La]os: A debreceni viselet a XVI—XVn. században. Értesítő, 193S. 1—2.
2) Zoltay Lajos: idézett mű.
3-5) Győrffy István: Idézett mű.
4) Mj Palugyal Imre: Jász-Kun kerületek s külső Szolnok megye leírása. (1854.) 84. és

33*. old.
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mesterségnek e változását, amely már több formában említi a bundát. Az ábrázolá-
sok e korbeli bővebb anyaga is e feltevésünket látszik igazolni.

Itt volnánk tehát a XVIII—XIX. század fordulóján. 1807: a.szűcsök száma Deb-
recenben ekkor a legmagasabb, 104. Ekkor alakulnak a kunsági és hajdúsági mező-
városokban a szűcs céhek. Uralkodó viselet a parasztokon, cíviseken a díszes bárány-
bőr bunda, sőt a juhászok is a mosatlan bunda mellé a szűccsel is remekeltetnek
dúsan virágzott bundát, amelyben a városban forgolódnak. Ha végiglapozza az em-
ber az akkori körözési iratokat, mind a körözöttek, pásztorok, betyárok ruházatában,
mind az eltűnt holmik között bőven találja a legkülönbözőbb bundákat Lássuk pél-
dául Püspökladány 1850. évi körözéseket és rendeleteket tartalmazó jegyzőkönyvét.
1850. évben a debreceni határon Rab János tanyájáról lopott holmik között: 1 új
sárgára festett feketeszőrű s fekete gallérú, kívül prémes nagy ujjasbunda. „Szálkai
Ferenc Hajdúböszörményi lakos 35 éves... öltözete fordított juhász bunda". Itt talál-
juk a vidék híres betyárjának, ..Orbán Bálint rabló és czinkostársainak személyleírá-
sát: 1. Orbán Bálint Udvari születés, 25 éves, magas termetű, szőke, nyírott hajú s
bajúszú, tiszta fehér ábrázatú, igen keveset himlőhelyes, öltözete egy kifordított bunda,
az alatt pedig egy farig érő czifra fehér ködmön, többrészt fekete posztóból készült
lajbi is van rajta, melyen ón gomb van, gatyaszárban, fejin egy kis rjerge piszkos
és ótskás kalap, kezében egy duplacsövü puska, melynek az agya sárga". N Bajomi
Bagdi Imre öltözete kifordított bunda, ez alatt fekete lajbi, melyen egy sor sárga
gomb, gatyaszárban egy kis kun csátkóváT'. Más leírásokból is az tűnik ki, hogy a
bunda alá a pásztor, betyár ködmönt, vagy bőr, illetve posztó lajbit vett. Lovon járó
nép lévén a betyár éppen úgy, mint a csikós, a bundát nemcsak nyakokban gombolta
össze, hanem derék tájon is csatos szíjjal vagy gombbal fogta össze, hogy szét ne
nyíljon lovaglás közben és melegítsen. A Kis-Hortobágyon elrablott javak egyike „egy
veres zsinórral varrott magyar felkötött bunda". Szennyespusztán a. kocsmárostól el-
raboltak egy szironyos fehér juhászbundát. A rablók rajthuzliban és hosszúfiirtű
juhászbundában, voltak. Szabadkai Pál és Józseftől elorzott három bunda leírása:
„egyik félig viselt sárgára festett zöld szironnyal kivarrva, a másik közönséges paraszt
fejér, harmadik ócska foltos".

A polgárság bundája, amely feltehetőleg közel egy évszázadon át virágzott, 1770
körül kezdett terjedni, 1850 körül pedig már divatját múlta, illetve kialakult belőle
a debreceni asszonybunda, amely méreteiben, irházásában, rojtozásában, díszítésében
a polgár asszonyok bundáját mondhatja ősének. A módosabb parasztság körében hó-
dított. A férfi civis bunda már nem volt ilyen hatással a parasztság díszes bundájára,
az a maga lábán járt és fejlődött ki az egyszerű juhászbundából. A polgárság bun-
dája is a paraszt bundából fejlődött ki. Irházása, sallangozása, kacagány gallérja a
juhász bundáé. A módos paraszt és polgár bundáknál azt vélem, hogy kölcsönös át-
vételről lehet szó. A polgári vonal hatott a népire és fordítva. A polgári főleg díszí-
tésével hatott az ünneplő paraszt bundára.

A bunda a Kunságon elterjedtebb volt, mint a Hajdúságon. Talán azért, mert
a Hajdúságban már a guba is kezdett terjedni, de népszerűségre valóban csak a keleti
részeken tett szert. A debreceni gubacsapó céh főleg a Nyírségnek, mellékesen az
egész Hajdúságnak, Kunságnak dolgozott. Ha összevetjük a debreceni gubacsapók és
szűcsök számát, azt látjuk, hogy a XVIII. század végétől a gubázók messze felülmúl-
ják a szűcsök számát. Azonban hibás következtetést vonnánk le, ha a gubás mester-
séget és a guba elterjedését a szűcsmesterség, illetve a buaöa elé helyeznénk vidé-
künkön. Míg ugyanis szűcsmester minden faluban volt kettő-három, mezővárosokban
20—30, addig gubások e vidéken úgyszólván csak Debrecenben dolgoztak, összevetve
a számokat, feltűntetve a szűrszabókét is, tekintve, hogy a szűr a XVIII. század vé-
gétől éppen a guba versenytársaként jelentkezik, a következő képet kapjuk Debrecenre
vonatkozólag:

Szűcs
Szűrszabó
Gubás

1752
90
93

1762
90
53
11

1771 .
85
40
17

1781
80
66
84

1790
85
52
144

1800
90
60
170

1807
104
57
209

1853
85
16
228

Bár a szűrszabók száma a szúr akkori nagy divatjához képest kevésnek tűnik,
azonban itt is figyelembe kell venni, hogy a szűrszabók is szép számmal dolgoztak
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falun, városon, amellett többet is termeltek, mivel egész évben dolgoztak, és. úgy-
szólván mindig egyféle ruhadarabot szabtak, míg a szűcsök az esztendő felét bőr-
töréssel töltötték el, és a bundán kívül sok más ruhadarabot is készítettek. Hogy a
guba nem tudott a Kunságban és a Hajdúságban olyan tért hódítani, mint a keleti
részeken, annak okát abban kell keresni, hogy a pusztai pásztor, tanyai szekerező
életmódhoz alkalmasabb a bunda. Erősebb, nagyobb. Széltől, esőtől jobban véd, nyers-
anyaga is kéznél van, a pásztor, a falusi ember helyben fel is dpjgozza. A Nyírség
sűrűbb település, pusztai, tanyai életet kevésbé folytatnak, a nomád* oásztorkodás sem
volt olyan jelentős, így a guba is megfelelt.

Már az eddigiekből is láthattuk, hogy a férfibundának két nagy csoportja van:
a juhászbunda és az ünneplőbunda. *

Az igazi juhászbundával már megismerkedtünk, amikor a szilajpásztorok életét
idéztük. Láttuk, hogy nélkülözhetetlen társa a pásztornak télben a hideg ellen. Sőt
a régiek szerint nyárban a meleg ellen is. Századunkban azonban már nem igen visel-
ték nyáron a hűsölés kedvéért. De esetenként előkerült, a pásztor magáravette.
Párnája, derékalja, takarója volt. Jobb, vagy bal szárnya kötését, aszerint, hogy me-
lyik oldalára feküdt, kétszeresre hajtva ai feie alá gyúrta, kötését derékaljnak pászí-
totta, és a másik szárnyát magára borította. Hűvös időben a kötésen kigombolt egy
pár gombot és abba dugta a lábát. Néha még a kutyáját is maga alá szedte mele-
gedni. Amikor a pásztor állt a jószág mellett, balkarja alá gyűrte a., bunda elejét, és
botjára támaszkodott, úgy vigyázta a jószágot, vagy nézte az időt. Ha megunta az
egésznapi ácsorgást, és megnyugodott a jószág, ülésnek is használhatta a bundát.
Először jól magára szedte a bundát, azután hátul a kötést a fara alá igazította, s ké-
nyelmesen ráült. Olyan volt, mint egy alacsonyabb ülcsik. Botját maga elé dobta a
földre. Ha1 ment, különösen csatkos időben, vagy nagy harmatban, a botját hóna alá
fogta, eltartotta vele a bundát hátul, hogy el ne ázzon a felcsapott harmattól, víztől.
Melegben, ha nem szamárral ment, a bundát négyrét hajtva botjára tette, és a vál-
lán vitte.

Némileg szelídített formája a juhászbundának a parasztok kocsiravaló, vagy
vásározó bundája. Tanyán lakó, vagy tanyára járó embernek meg éppen nélkülözhe-
tetlen volt. Nyárban, amikor kinn aludt a ház előtt vagy a tanyán, ez volt az összes
ágyneműje. A fiú is ezen hált az istállóban a vackon, ősztől tavaszig nem maradha-
tott le a szekérről. „Se télen szalonnáját, se nyáron bundáját el nem hagvja az okos"
— tartja a közmondás. Ebben ült a gazda, még a gazdaasszony is. ha volt párja, meg
az idő is olyan volt. A vásárokat is ezzel járták. ..Lakodalomba, vagy mag alkalma-
tosságra mentek a szomszéd faluba, vagy farsangoltak, 4—5 bundás a szekéren, mintha
tetésen lenne hányva. A lábak alá meleg tégla. Jöhetett a hegyeli fergeteg. (*) Amikor
a zsoltár (2) előkerült, szinte gőzt lökött a kinyitott bunda". A hosszú és nehéz szol-
gálatban a gyengébb bőr megmutatta magát, kilyukadt a bunda, végül a Dócziné
ládájába való volt. Az ólban a szolga fattyú derékalja lett. másik darabja a szekérülést
puhította. Utóvégre a kutya alá került.

A bundavarráshoz a juhászok és a falusi bundavarrók értettek legjobban. Egy-
egy szűcs rendszerint specializálta magát egy-egy ruhanemű készítésére. így voltak
bundavarrók, kisbundások, ködmönösök, sapkások. Pl. bundavarró Nagy László (Bi-
harnagybajom), ködmöncsináló Béres (Püspökladány), kisbundás Szabó (Kunhegyes),
sipkás Tóth ('Püspökladány').

A valódi juhászbundát nem igen munkálták, mosatlan bundának is nevezték.
Addig bunda a bunda, míg a kos megszagolja — tartották a régiek. A Kunságon
kötözöttnljúakat csináltak inkább, a hajdúságiak sima, vagy pendelyaljút. Voltak sima
juhászbundák 6—7 bőrből, fekete báránybőr gallérral, a Hajdúságon inkább anélkül
és voltak díszesebb kártyás, sallaiugos juhászbundák. Amelyik juhász ilyet remekelt,
annak nagy híre volt. A kártyás bunda is kötözött aljú volt. fekete, teljes báránybőr-
gallérral. Az elejére a váll alá csipkézett, veres irharátétet öltöttek, ezen sallan^szí-

1) A karcagi elöljáróság Szolnokon ment. Nagy fergeteges idő keletkezett, esett a hó.
Hegyesboron a kocsis sapkáját lefújta a szél. Hiába mentek a sapka után, csak tavasszal ta-
lálták meg. Eltemette a hó. A kocsist Hegyelinelt hívták, azóta mondják a rossz időre, olyan,
mim a hegyeli fergeteg.

•) Zsoltár alalcü pálinkás butylcos.
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jak voltak többszörösen átfűzve, melyek oldalt lelógtak. A sallang nemcsak dísz volt,
hanem célt is szolgált. Az elsőre (a balkar felőli) kötötték az ennivalós tarisznyát,
a másodikra az erszényt, pipát és a zacskót. Ezen kívül még az elején a vállbőr és
az elejbőr összetoldásánál is volt piros irharátét, melyet szintén fehér szíjjal és fehér
szironyozással díszítettek. A gallér lelógó körmös lábait, farkát szintén fjiros irhával
fogták le.A kártyás bundát címeres juhász, pásztorviseletnek kell tartanunk. A pásztor
nem hímezett. Ö szironnyal, hasival, vagy juhbéllel varrt. Ruházatának ékítményei
is átfont szironyozott rátétdíszek és hasiból hasított sallangok voltak, ami igen ősi
díszítésmódja a magyarnak. Sajnos a kártyás bundákból hírmondónak sem nagyon
maradt fenn. A Déry Múzeum egyetlen darabja is rendelésre készült, de mestere csi-
nálta, hiteles. Szabásában megegyezik a többi bundák szabásával.

A juhászbunda szabása évszázadokon át, sőt talán évezredeken át sem válto-
zott. Tulajdonképpen egy négy oldalú, a szája felé bővülő zsák, melyet aztán elől
kihasítanak. 6—8 bőrből szabják aszerint, hogy kell-e gallérja vagy nem: 1 vállbőr-
nek, 2 oldalnak, 1 elejnek, 1 hátuljnak, 1 válltányérnak, 1 gallérnak. 1 kötésnek.
I. tábla.

A jó bunda sokáig eltartott. Parasztembernek, aki jobban óvhatta időtől, tovább,
pásztor embernek, akinek esőben, hóban, sárban, vízben, éjjel-nappal szállása volt.
rövidebb ideig. A pásztor ember, ha megázott, leverte a szőrét, a bottal lehúzta róla
a vizet, aztán megrázta magán. Ha felszedte a harmatot, kiterítette, vagy felakasz-
totta a rúdra, szőrével kifelé. Ha nagyon elázott, kanállal kaparta ki a bőrös felén a
vizet, vagy a földre terítette és a föld kiszívta. Nem ártott néha hájjal, zsírral meg-
kenni, jobban lepergett róla a víz, nem ette úgy az idő.

Ünneplő bundát templombajárónak,, irhás bundának, ha fekete volt a szőre,
fecskebundának nevezték. Különösen a Kunságban volt nagy divatja. Klasszikus for-
mája is itt alakult ki. Nem volt szertelen, bő, mint a kiskunsági és a jászsági, 12—16
bőrből készült. Az alja három és félöles. í1) Méréseink szerint az egyszerűbbek kerü-
lete 2 és fél—3 méter. Fő dísze a valltányér és elej viragozása volt és a toldások men-
tén lefelé futó szálirhák. Komollyá tette fekete gallérja és széles kötése. A szép
rózsás bunda a módosság jele volt. Szegényebbek megelégedtek egy jól készült kocsira
való^ bundával. Húsz-harminc holdasnak már kijárt a 12 bőrből való., a gazdagabbak-
nak'meg a 16 bőrös. Persze az árát a minta is meghatározta. A házasuló legénynek
kijárt egy bunda. Először is a templomba ment vele. Aztán a lányosházhoz is abban
járt. Kalapjánál darutpll, csizmáján sarkantyú. (8) Dévaványán úgy mondták, hogy

1) Kunhegyes! ellenőrizetlen adat.
2) Varga Lajos nádudvari gazda adata,
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30 éves koruk után hordták a férfiak a bundát. Vasárnaponként a templomba, meg
a piactéren volt a bundabemutató. Itt választották meg a gazdák a cselédjeiket is,
bizony amelyiken nem volt bunda, vagy jó ködmön, azokkal nem is nagyon álltak
szóba. Karcag, Kisújszállás, Túrkeve meg a többi kunváros piacterein olyan kevé-
lyen álltak a bundás parasztok még a múlt század végén is, mint egy-egv ősi kun
bálvány. Nem egy közmondásunk van, amely a bundának és vele viselőjének a méltó-
ságát hirdeti. Guba-gubához, suba-subához! — intik a felfelé kapaszkodót. Bolondot
szép suba nem illet, de guba! Szintén nem annyira az észbeli, mint a rangbeli fogya-
tékosságra illik. Szűr hozz fát, palást rakj tüzet, bunda nyugodjál! — mondásunk
értelme az lehet, hogy a bunda viselőjéé a méltóság, a dologtalan élet. No, de em-
ber is legyen az, aki a bundát viselni akarja, legyen hozzá válla meg tartása, mert
agyonnyomja, semmivé válik benne. Tudta is egyik-másik úgy tartani benne magát,
hogy 1000 forint kölcsönt kapott volna rá. A legények se különben. Nem hiába mondta
az egyik adatközlő: „Némelyik gazda úgy ült benne a kocsiján, hogy még a gyereket
is el tudta volna gázolni".

Jeles mesterei voltak a bundavarrók. Mindegyik városnak volt egy-két neves
bundavarrója. Ezek aztán meg is válogatták hozzá a bőröket. Nem engedtek ki imi-
lyen-amolyan munkát a kezük alól. ,.A legszebb bunda az első szőréből volt a juhnak,
tehát az éven alulinak. Karácsonyig tartotta a gazda, de jól tartotta, hogy jó bőr
és szőr legyen. A tél derekán már felpallózott a szőr, vagyis az új szőr már tört
kifelé. A jól tartott szőr karácsonyra már 12 colra nőtt, olyan volt, mint a túró. Ilyen
szőre volt a rackának, csavaros szarva rézsútosan állt. Ennek aztán bírta a szőre.
Egy fürtre rácsavarintotta az ujját, fel tudta emelni a bundát. Bizony az ilyet nem
minden kocsis tudta volna átlökni a lovon".

Az ünneplő bundák kötözött, aggatott aljúak voltak. A kötés kb. 25 cm széles.
Szabása a következő (II. tábla). A bőrt téglalapalakúra vágták. Hosszában, közepén ket-
tőbe hasították, így kb. 25 cm széles, 90—100 cm hosszú csíkokat kaptak. Ezt elfió-
kolták, vagyis minden fióknál (szálírha végződésnél) kivettek egy-egy 2—2,5 cm alapú
éket és összevarrtak. Ezáltal a kötés a bundaaljnak megfelelő körív formát kapott.
Ezt a bunda aljáhpz varrták és a bunda külső bőrös részéhez, bőrt-bőrre felhajtották.
Gombokat erősítettek rá, és felgombolták a bunda oldalára kötött gombolókra. A gom-
bolok tövéhez szívalakú piros irhát, rózsát varrtak, vagy egy-egy szál virágot néhány
rozmaringlevéllel hímeztek. Gallérját fiatal, göndörszőrű purzsabáránybőrből szab-
ták ugyanúgy, mint a vállbőrt, csak, a nyakkivéteít nem a közepéből, hanem az első
feléből vették ki. A fejet levágták, de a nyakrész rajta maradt, meghagyták a lábakat
és a farkát is. Ügy varrták a bundára, hogy a két első lábát az elejrészre, a váll-
tányér mellé Öltögették, a hosszába behasított nyakat pedig az elejvágás mellé, a
hátulsó lábak hátul, oldalt nyúltak le, a farok közepén. A gallérbőrről régen nem
vágták le a körmöket, a juhászok még legutóbb sem. A bundának 5—6 cm magas
álló nyaka volt, nyakduflának mondták, kétszeres göndör báránybőrből. A bunda-
oldalak összevarrása közé nem tettek vócot, hanem a bőr felőli részen gömbölyű var-
rással erősítették össze. Az összevarrást mindenütt fehér irhával takarták, ezért
mondták az ünneplőbundát irhásbundának is. Az irha szélén legtöbbször fekete, de
néha színes fonalat, verezneket vezettek, ez takarta az irha szélét, az irhával ezt is
leoltották fekete fonallal, szép egyenletes öltéssel, ezt nevezték irházásnak. Ez is dísze
volt a bundának, az irha cifrázott, almozott, vagy vízfolyásos szélét dekoratívan ki-
hangsúlyozta. Az elejnek, hátnak, oldalnak a vállbőrhöz való toldását körbe futó 10—14
cm széles keresztirhával, vagy derékirhával fedték. A keresztirhát úgy varrták fel,
hogy egyharmada takarta a vállbőrt, illetve a válltányért, kétharmad pedig az elej,
hát- és oldalbőröket. A keresztirhát .felvarrás előtt elől és oldalt selymeitek, vagv
gyapjúfonallal, hárásszal, haraszttal virágozták. Az oldal összevarrásokat két-három
cm széles fehér irhával takarták, irházták. Ezeknek a lefelé futó irháknak a neve szál-
irha. Az oldalbőrök a felső sarkuknál rendszerint ki voltak toldva, mivel a bárány-
bőrök nem futották a bunda teljes hosszát, ezt a kitoldást fiókolásnak nevezték, a tol-
dás öltéseit fiókirhával takarták. A fiókolás a vízfolyásos szélű fiókirhával díszesen
leöltve dekoratíven hatott. Később a díszítés kedvéért akkor is fiókolták a bundát, ha
alatta nem is volt toldás. Ez egyben jellemző példája annak, hogyan vált a gyakorlati
célt szolgáló irha díszítő folttá. Sokszor az irha szélét nem irházták, hanem színes
bőrszalaggal, azaz szironnyal varrták le, szironyozták. A szironyozás alatt a varrás
van, eredetileg azonban a varrás csak szironnyal történt. Később az erősebb, tartó-

47



sabb fonal terjedésével a szirony csak dísszé vált. A keresztirhán díszként, az alsó
szélétől 1—2 cm-re is szoktak szironydíszt varrni. Fontos volt a vállbőr jó beállítása.
A vállnak kereknek, vállasnak kellett lennie, nem szegletesnek, lógónak. Ezért a váll-
bőr közepére, a nyak kivételtől a vállhegyig egy-két cm széles bevetés irhát varrtak,
hogy erősebb legyen a vállbőr, ne nyúljon, tartsa a bundát, összeállítás előtt a váll-
bőr és a válltányér kerek szélét gömbölyű öltéssel beavatták, berámolták (II. tábla).
Ezáltal a váll gömbölyűbb lett.

Az ünneplő bunda fő ékessége az clej és a tányérvirág volt. Az elejre kisbokor
virágot, a válltápyérra dúsabb, nagybokor virágot hímeztek. A mintát lúdtollal gálickő
levével írta a mester. A bokorvirág nem olyan tömör, mint a szűrhímzésé, de össze-
függő egységes kompozíció. A bunda hímzése a múltszázad elejétől fejlődött és tel-
jesedett ki a század közepére. Ekkorra már megkapta közös jellemző jegyeit, egysé-
gesedett. A természetet utánzó színek és formák stilizált rózsává, tulipánná, bimbóvá
egyszerűsödtek. A tarkaságból kialakult a bokorvirág szimmetrikus csokra, a kereszt-
irhán pedig a koszorúvirág motívum és színritmusa. Színezése a természetutánzó tar-
kaságból fokozatosan leegyszerűsödött. A Kunságon a múlt század közepe után ural-
kodó lett az aranybarna-, rózsa- és bimbószínezés pirossal és ibolyával élénkítve, a
rozmaringleveleket pedig világosabb és sötétebb zölddel varrták, melyben talán a leve-
lek fény- és árnyékjátékát utánozzák. Később a sötétzöldet felváltotta a fekete, majd
a világosat is, a rózsák is megkomolyodtak, szirmai a századforduló táján feketék.
Legutóbb már csak a rózsák és bimbók belsejében tüzel egy piros, lila, vagy zöld
szem. A Hajdúság északi részén Tiszacsege, Egyek, Polgár vidékén teljesen fekete-
hímzésűek a századvégi és eleji bundák. Motívumai kis rózsa, nagy rózsa, szimpla és
kettős rózsabimbó és a különböző formájú rozmaring, esetleg tölgyfalevelek.

Az ünneplő bundák rendszerint mértékre készültek. Mértéket csak a hosszára
vett a mester. Nyakától a csizmaszárig mérte.

Az ünneplő bundát nagy becsben tartották, kímélték, gazdája hagyakozott felőle,
ha nem, az örökösök között nem egyszer perpatvar támadt miatta.

Bezzeg nem kapunk mi össze rajta, akik utolsó örökösei vagyunk. Nem becsül-
tük meg, hagytuk elkallódni többi értékeinkkel. Most próbáljuk idézgetni emlékét,
amikor már életének nem lehetünk tanúi, amikor véglegesen elkéstünk attól is, hogy
alig feltárt, de jelentős ornamentikáját összegyűjtsük.

Dorogi Márton.
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Kunsági bundák válltányér hímzése
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