
A székely harisnyáról 
Ki ne emlékezne Tamási Áron remekbe szabott novellájára, a Sóvidéki társasjátékra? A 

hazafelé tartó székely szekerére fölkérezkedik egy úrféle, aki a fuvaros előtt nagy urat akar 
játszani, de emberében mókamesterre akad. S az éppen csípős kedvében van, meghordozza 
és megfüröszti észjárásának csillogó patakjában, megtáncoltatja csúfolódó, kanyargós 
ösvényeken. Egyszer-kétszer az úrféle is eltalálja a hangot, sőt visszavág, s a szópárbajból így 
lesz országúti társasjáték, hogy a végére kiderüljön, a mókás legény és az úr nemcsak 
szomszédfalusi, hanem szegről-végről rokon is.. . 

Ahogy az országúton megjelenik a szekérrel, az író röviden, de annál találóbban jellemzi a 
társasjáték főszereplőjét. „Fent egy keresztbevetett deszkán tömöt t székely ült, derűsen, 
mókára született arccal. Inge messzire fehérlett. Harisnyáján zöldeskék színben játszott a 
sokat tekergő zsinór..." H m ! Álljunk meg az olvasásban egy pillanatra. Tömörség ide, találó 
jelző oda, a viseletnél nincs valami tévedés? Esetleg írói túlzás, megszépítő messzeség? Az ing 
fehérségére mindenki rábólint. De a harisnya zsinórja zöldeskék színben játszik? A mi 
harisnyánk zsinórja sem messziről, sem közelről nem ilyen színben játszik, tanúsíthatják a 
felcsíki, a gyergyói, a háromszéki és az Udvarhely környéki harisnyások. És kérhették volna 
számon méginkább a hitelességet a Tamási korabeli székelyek. De ne siessünk a számonké-
réssel, az író még nem fejezte be a mondatot . Olvassuk tovább, mert most jön a csattanója: 
„...és büszkén hirdette, hogy: Én sófalvi vagyok". 

Nem akárhová valósi székely ül tehát a szekéren „átlagharisnyában", hanem sóvidéki, 
sófalvi székely. És a székely sófalvi - pontosan felsősóíalvi - harisnyában van. Bárki 
ellenőrizheti a helyszínen, megnézheti a Korabeli felsősófalvi harisnyákon, mert van még 
belőlük a szekrények mélyén. Tamási Áron leírása néprajzilag is hiteles és pontos. A 
felsősófalvi harisnya zsinórozása messziről valóban zöldeskék színben játszik. Abból adódik 
ez, hogy a zseben fu tó szegőszövet kék, a vitézkötés pedig zöld, vagy az ellenző alatti 
vitézkötés zöld, a zseb alatti pedig kék színű zsinórból készült. „Elegyített" díszítésű 
harisnyának mondják az ilyent a relsősófalviak, mert eredetileg az volt a rend, hogy a 
legényekét zöld, a középkorúakét kék, az idősebbekét pedig fekete zsinórral díszítették. 
Tamási a farkaslaki ember szemével láttatja a szekerező sófalvit, azt emeli ki jellemzésül, ami 
harisnyáját megkülönböztet i a más falusiakétól, akár egy olyan kistájon belül is, mint 
Nyikómente vagy a Sóvidék. A farkaslaki és a korondi harisnya zsinórozása fekete, a parajdié 
és az alsófalvié kék, a siklódin és sóváradin nincsen zsinóros vitézkötés. Egyik sem tudna -
még írói segédlettel sem - zöldeskék színben játszani. Szót érdemel a „sokat tekergő" 
zsinór is. Tamási találó jelzője hiteles néprajzi adatnak is felfogható a zsinórdíszes harisnya 
sóvidéki térhódításáról, mert a zsinórozás még nem volt általános a század eleji harisnyákon. 
Az egyik faluban, aki ilyen harisnyában járt, abban élt a lófő származás tudata, esetleg módos 
gazda, de semmiképpen sem tartozott a szegényrendűek közé. A másik faluban azonban 
lehetett szűkösen élő kisbirtokos, fuvaros, aki ünneplő harisnyáját vette fel. 

Tamási egyetlen mondatából egész világ tárul elénk, bizonyságául annak - ha ezt még 
bizonygatni kellene - , hogy a nagy író mennyire mélyen és aprólékosan ismerte népének 
kultúráját. És hogyne ismerte volna a székely harisnyát, hiszen harisnyában (is) járt, mint 
akármelyik farkasíaki legény. A viseletváltásra évtizedek múltán így emlékezik vissza: „S 
ahogy ott állok, egy régi núsvét jut eszembe, a háború első húsvétja, t izenötben. Az ötödik 
gimnáziumban jártam éppen, s a székely harisnya viseletét akkor tettem le, húsvét napján, 
reggel. Szép barna öl tönyt kaptam a helyébe, zöld pontokkal volt telehímezve" (Szülőföl-
dem). A viseletváltással a falu szemében a diák is az úrfélék, az urak seregébe lépett - a 
harisnyásokéból a nadrágosok társadalmába - mint csattanós novellájának másik szereplője. 
Az írónak elég a székely harisnyáját felvillantania, hogy egyediségében láttassa alakját. A 
szekérre fölkérezkedő úrféle öltözetében viszont nem talál semmi egyedi vonást. Csak azt, 
ami megkülönbözteti a harisnyástól. Az úr egyszerűen: „nadrágos". De a szót, hogy 
nadrágos, meg azt, hogy úr, úrféle, hivatalbéli, tíznél többször is leírja a viszonylag rövid 
novellaban. A harisnya és a nadrág így válik tollán egy-egy életforma, egy-egy emberi világ 
szimbólumává. 

Bár a Sóvidék egészére túlzó az a közszájon forgó vélemény, hogy a két világháború 
közötti időben mindenki harisnyában járt, „aki nem úr vagy nem cigány" visszaemlékezé-
sekkel és fényképekkel igazolható, hogy a népviselet leggyakoribb hétköznapi és ünnepi 
nadrágféléje volt. Felsősófalvára a harmincas években egy Dobra János nevű szabó költözött , 
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Farsang (Kibéd, 1988) Bálint Zsigmond felvételei 

emlékezet szerint ő húzott először pantallónadrágot. Nem telt bele sok idő és mindenki 
„dobra-nadrágnak" hívta a pantallót, s ez az elnevezés évtizedekig megmaradt, míg 
általánossá nem vált a pantalló. „Az urak, az úrfélék dobra-nadrágosok. A tejesek mindig 
dobra-nadrágban jöttek." A parajdi besorozott legények fényképe az 1920-as, 1930-as évek 
fordulójáról az akkori ünnepi viseletről tudósít. Ha t legény közül négyen harisnya, a jobb 
szélsőn gyári posztóból készült priccses nadrág, a bal szélső legényen kivehetően pantalló. 
Az előbbi öt katonalegény bokrétás kalapot hord a fején, a hatodik ellenzős sapkát visel. 
Ünnepi öl tözetük eltéréseihez és a képen való beállításukhoz foglalkozásuk, társadalmi 
helyzetük adja meg a kulcsot. Sikerült a személyeket azonosítani; a harisnyás legények mind 
gazdálkodók, a priccses nadrágú félig iparos, félig földműves, az ellenzős sapkáiú, pantalló-
nadrágos pedig iparoslegény, gépész volt. A másik fénykép a felsősófalvi zsindelyfaragókról 
készült az 1920-as években. A tizenkét alak közül kettőnek eltakarják alsótestét a többiek, de 
tíz közül heten harisnyában vannak, s többúké fol tozot t . 

A sóvidéki felnőtteknek egyszerre általában három rend harisnyájuk volt. Első a hófehér 
új, az ünneplő, ezt csak vasárnapokon és ünnepnapokon vették fel. Ügy vigyáztak rá, mint a 
szemük fényére. Ha megkopott , befogták viselni. A két rend viselő, viseltes közül a jobbik, a 
folt nélküli, „még ember elejébe való", kapun kívülre. Ebben mentek hétköznap a faluba 
ügyes-bajos dolgaikat intézni és könnyebb munkákra is felvették. Mikor a használatban 
kigyérült, megfoldozták. Leggyakrabban a térdét vagy ületjét. Kívülről megborították vagy 
belülről kibélelték. Ebben a harmadik rend harisnyában szántottak-vetettek, erdőlteK, 
fazekaltak. Viselték télen-nyáron, tűző napon, fagyban, esőben. „Nem eresztett bé se 
hideget, se meleget." Úgy tartották, hogy a harisnya megborítva, kibélelve többet kell hogy 
tartson, mint folt nélküli állapotában. Mindenik harisnya átmehetett a fenti három 
fokozaton, de akinek mindig tiszta volt a harisnyája és fényes a csizmája vagy aki mindig 
megborított harisnyában és bocskorban járt, messziről elárulta hovatartozását. A korondi 
fazekasok viselő harisnyájuk szárát feltűrték vagy szárközéptől levágták, hogy ne akadá-
lyozza őket a korongolásban. így lettek a fazekasok „kurtaharisnyások". A felszegi 
gazdálkodók a két világháború közöt t , sőt még később sem „vegyültek" a fazekaló tószegi, 
szegényebb rendű kurtaharisnyásokkal. Azóta nagy változás állt be az életmódjukban, de az 
öregek napjainkban is emlegetik a kurtaharisnyát. A jobbföldű, polgárosultabb Sóváradon a 
szintén posztóból készülő priccses nadrág már századunk elején kezdte háttérbe szorítani a 
harisnyát. Itt különben nemcsak fehér, hanem szürke posztóból is csináltatták, ellentétben 
Parajddal, ahol csak a cigánykovácsok dolgoztak szürke harisnyában. 

Ha már ennyiféle harisnyában jártunk, érdemesnek mutatkozik rokonságát és múltját is 
szemügyre vennünk. A mai magyar köztudat általában a székelyek által viselt harisnya-nad-
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Hajnalozók (Parajd, 1982) 

rágot tekinti, tartia harisnyának. E háziposztóból készült ruhaféle különböző változatait 
viszont az elmúlt századokban a székelységen kívül Kalotaszegen, Szilágyságban, a 
Fekete-Körös völgyében, a Mezőségen és az erdélyi szászok körében is viselték. A románok 
cioareci néven ismerték. Népviseletük állandó ruhadarabja volt és napjainkban is az a domb-
és hegyvidékeken, így például Arge§ és Mu$cel, Hátszeg, a Felső-Marosmente, Avas és 
Naszód néprajzi tájain. 

A székely harisnya viszont — amint erre többen rámutattak - szerkezetében, szabásában 
több ponton is különbözik más vidékek hasonló nadrágféléjétől. Szűkebb, lábszárra, combra 
feszülő. Fenékrészét betoldások alkotják, illetve kötik össze a szárakkal. Elöl elmaradhatat-
lan a két hasíték az ellenzővel. A szárakat a külső oldalukon varrják össze, s a varratba 
posztó- vagy szövetcsíkot illesztenek, ezzel szegik be a hasítékot is. Méternyi hosszú 
posztócsíkkal, kengyellel tekerik a szárakat szorosan a lábra. A harisnyának ez a formája 
hosszas fejlődés eredménye. Alakulásának történetét dr. Nagy Jenő kutatásai alapián elég jól 
ismerjük. A legrégebbi okleveles adatok szerint a harisnya szó jelentése: posztó lábszárvédő. 
Nadrág értelemben csak a XVIII . századtól használatos. A posztó lábszárvédő a középkor -
ban Európa-szerte elterjedt ruhadarab volt. Combtő ig ért, szárait nem varrták össze. 
Nadrágként hozzá a mai fürdőnadrághoz hasonlító berhét viselték. Ez a lábszárvédő 
feltehetően egyként őse a későbbi női és férfiharisnyának. A XV. század végéig a magyar 
harisnya szárait sem varrták össze, vagyis nem volt fenékrésze, ületje. Úletül alatta a 
vászongatya szolgált, az egészet pedig eltakarta a kieresztett ing. Ilyenféle harisnyát (is) 
viseltek a közelmúltig a moldvai csángók. Nadrág formáját úgy nyerte el, hogy a szárakhoz 
- több változatban - fenékrészt kezdtek varrni. A nadrág-harisnya vagy a harisnya-nadrág a 
használatnak sokkal inkább megfelel. (Ez a prakt ikus átalakulás a női harisnya esetében csak 
a közelmúltban ment végbe.) A z így kialakult harisnya-nadrág bő szárú és ületű, eleje és 
fenékrésze egyforma, felváltva hordható . A harisnyának ezt a régebbi, bővebb, lazább típusát 
viselték az említett vidékeken és ilyen lehetett a székelyek harisnyája is a XVIII. század 
végéig. A Mária Terézia osztrák császárnő által véres erőszakkal felállított székely határőr-
ség, a katonai szolgálat az addig viselt harisnyát lényegesen módosította. A határőrség 
rendelkezéseiben olvasható, hogy a székely határőrök egyenruhája a népi öltözethez minél 
inkább alkalmazkodjék és minél olcsóbb legyen, vagyis tartsák meg a viselni szokott fehér 
harisnyát (ti. nadrágot), a zekét (rövid posztókabát) stb. Az addigi bő és eléggé nyitott felső 
részű harisnya viszont az ing betűrésével, illetőleg a rövidebb és szűkebb ing viselésével 
célszerűtlenné vált. így a székely határőrök harisnyája szabásában mindinkább a huszárság-
nál régóta viselt szűkebb, testhezállóbb, menetelésre és lovaglásra alkalmasabb nadrág 
formájához igazodott. Ennek mintájára a harisnya szűkebbé, far- és combrészi betoldásokkal 
teljesen zárttá és csak egyféleképpen viselhetővé vált. Kiegészült szártekerővel és talpallóval. 
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Ekkortól kezdve vált megkülönböztető jellegűvé a szárak külső összevarrásába illesztett 
posztóbetét , a „sinór" is. Ez eredetileg az összevarrás tartósítására szolgált és ugyanolyan 
posztó, mint a harisnya anyaga. A határőrség felállításakor a posztócsík az ezredi 
hovatartozás kifejezője lett. Színe a katonakabát (zeke) gallérhajtókájára varrt posztó 
színével egyezett meg és mutatta, hogy a harisnya viselője melyik határőri ezredben szolgál. 
Legalábbis ennek nyomai t vélik felfedezni a néprajzkutatók abban, hogy vidékenként 
változott az oldalbetoldáshoz használt posztócsík vagy zsinór színe. így Felcsíkban és 
Gyergyóban a piros vagy fekete-piros-fekete vagy fekete-zöld-fekete, Középcsíkban a 
zöld-fehér-piros, Udvarhelyszéken a széles fekete, Kászonban és Háromszéken a keskeny 
fekete oldalzsinórozás járta. Mára mindenüt t a fekete posztóbetoldás vált általánossá Felcsík 
kivételével, ahol megmaradt a piros - olvasom dr. Nagy Jenő tanulmányában. És a Sóvidék 
néhány falujának kivételével: Alsó- és Felsősófalván, valamint Parajdon és Sóváradon kék az 
oldalvarrat szegőjének színe. 

A katonai egyenruha hatására módosult harisnyán nincsen sem zseb, sem zsinórdíszítés-
vitézkötés, ez a „sima harisnya". Ennek változataival találkozhatunk napjainkban is a 
marosszéki falvak székely népviseletében. A harisnya itt is szűkebbé, testhezállóbbá vált, bár 
nem olyan mértékben, mint a keleti székelységében. A nyugati , marosszéki székelyeket 
ugyanis nem sorozták be az állandó határőrszolgálatba. A harisnya szerkezetének módosu-
lása a katonai életmód kényszere nélkül itt lassabban, félmegoldásokkal ment végbe. 

A napjainkbeli zsebes és zsinórdíszes-vitézkötéses székely harisnya jóval későbbi felje-
mény, de valószínűleg ugyancsak a katonáskodás korának emléke. A katonaságnál - írja dr. 
Nagy Jenő - elsősorban a rangot viselő nemesi ivadékok egyenruháját illette meg a 
zsinórdísz. Rangjelző szerepe volt kezdettől fogva. Ennek példájára zsebes, vitézkötéses 
harisnyát - rangjelzést - a székely társadalomben csak a lófők viselhettek. Az idők során 
veszített rangjelző funkciójából, illetve nem kötötték ennyire szigorú szabályok a zseb- és 
zsinórdísz megjelenését. Ámbár egy-egy falu öltözködési szokásrendjében sokáig megma-
radhatott eredeti, rangjelző szerepkörében is. így például Parajdon fennmaradt az emlékeze-
te, hogy az első zsebes-zsinóros harisnyát a falu legmódosabb gazdája csináltatta. Ha viszont 
szegényebb rendű gazda merészelte kizsinóroztatni a harisnyáját, így beszéltek a háta 
mögöt t : „Hát az meg ki? Mennyi a füst joga (birtoka)? Tán eladó DŰzája van?" Vagy 
egyenesen a szemébe mondták : „Na, neked es takonyfolyás (t. i. vitézkötés B. L.) kelt a 
harisnyádra?" 

Lovasok a szüreti bálon (Pánit, 1988) 
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Húsvéti szokás (Csíkfalva, 1990) 

A zsebes-vitézkötés változat keletről, a Székelyföld belsejéből terjedt nyugat felé és 
századunk elején ért el Sóvidékre, általánossá viszont nem vált. Némely falvakban, így 
Siklódon is megmaradt a sima, zseb nélküli harisnya, Sóváradon és Szovátán is inkább ezt 
viselték. Korabeli parajdi fényképeken n y o m o n lehet követni hogyan jelent meg először csak 
egy zseb, a jobb oldali, aztán kettő, először kisebb zsinórdísz - például a katonalegények 
harisnyáján - , aztán mind nagyobb. A zsebes-zsinóros harisnyának a Sóvidéken két szín- és 
formaváltozata alakult ki. Az egyik a korondi . Zsinórja és a szegője fekete, a zseb karimáján 
gépvarrás fut , a „zsebdíszek" szilvamag alakú szövet rátétek. A zseb közepe alatt áll a „kicsi 
vitézkötés", a hasítékok alatt a „nagy vitézkötés". A másik a parajdi-sófalvi: oldalszegője kék 
és ugyanilyen színű a zseb szövet rátétje és a zsinór is. A zseb alsó peremét borító szövet 
rátétet fehér cérnájú gépvarrás díszíti. A zseb és a hasítékok alatti zsinórkötéseket 
virágozásnak, virágmintának is nevezik. A korondi t ípus a szomszédos nyikómenti 
harisnyához áll közel, s a Székelyföld belseje felé mutat. A parajdi-sófalvi t ípus a bekecsalji 
kék rátétes és zsinórdíszítéssel mutat rokonságot . 

A zsebes és zsinórdíszítéses változatok megjelenésében és elterjedésében a harisnyakészítő 
kismesterek tudásának növekedésével is számolnunk kell. Míg Siklódon napjainkig házilag 
szabják-varrják a harisnyát, varrógép nélkül, Parajdon már az 1920-as években varrógépet 
kezdtek használni. Cseresznyés Dénes „szűrszabó" készítette ekkor a harisnyákat, egy vagy 
két zsebbel, de még nem zsinórozott . Tanítványai, Horvá th Dénes és Duka József kezdtek 
először zsinórozni, vitézkötést mintázni. Ez utóbbi Farkas András alsófalvi szabótól vette át 
az újítást. Először házi, lapos zsinórral dolgozott , aztán rátért a gyári kerek „gombolyagzsi-
nórra." 

Az újítás - mint általában a divat - elsősorban a fiatalok, a legények viseletében hódított 
teret. A zsebek és vitézkötések az ő harisnyájukon váltak kötelezővé és mind nagyobbakká, 
„sokat tekergővé". Nek ik kellett, így vagy úgy, cifrázni a harisnyát. Parajdon jobbára csak 
őket illette vitézkötés. Felsősófalván - mint fentebb szó volt róla - a zsinór színének alakult 
ki korjelző szerepe; a fiataloknak zöld, a középkorúaknak kék, az idősebbeknek fekete 
zsinór járt. 
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Később vegyítették ugyanazon a harisnyán a kék és zöld zsinórt. Sóváradon a legényharis-
nyákon sem terjedt el altalánosan a vitézkötés, itt a legények harisnyáját az olaalvarratba 
illesztett háromszínű , fekete-kék-zöld csík különbözte t te meg az idősebbekétől, amelybe 
csak egy (kék vagy fekete) csík jár t . A katonáskodó székelyek harisnyájának egykori , az 
ezredi hovatartozást jelölő oldalcsíkja századunk harmincas éveiben a sóváradi legények 
harisnyáján tehát korcsoport jelölő és esztétikai funkc ió jú díszítés. 

Az egész vidékre érvényes, hogy hét-nyolc éves korában kapot t először harisnyát a 
gyermek. A gyermekharisnya nem követte a divatot , a két világháború közöt t nem 
zsebes-zsinóros, az öregekéhez hasonlóan nem olyan „dufla", hanem ráncos-trot tyos, hadd 
nőjön belé a gyermek. A z elmúlt évtizedekben viszont minden faluban zsebessé és zsinórossá 
vált. Megkülönbözte tő jele a parajdi-sófalvi t ípusban a vékonyabb zsinór, a korondiban 
pedig az, hogy a zsebdísz rátétje piros színű szövet. Az idős emberek harisnyája egyszerű. 
Parajdon úgy tart ják, hogy a zsinórozás „az öregembert nem találja, az a legényeknek való". 
Ezzel ellentétben Alsósófalván és Korondon az öregekét is zsinórozzák. 

Századunk első felében a Sóvidéken tehát kiteljesedett a népművészet szabályszerűségei-
hez és a helyi közösségek igényeihez igazodó, a társadalmi hovatartozást , de jobbára 
korcsoportot jelölő és esztétikai funkciójú harisnyadíszítési és viselési szokás. Késői 
kivirágzásnak nevezhető, mert ezzel párhuzamosan történik a harisnya elhagyása, illetve 
felcserélése más nadrágfélékkel, városi-polgári ruhadarabokkal és öltözködési móddal . A 
kényszerű életformaváltás nyomában a posztóharisnya kikopott , el tűnt vagy eltűnőfélben 
van a sóvidékiek hétköznapi viseletéből. A kivetkőzés a kivirágozással ellentétes folyamat . 
Legutoljára az idősek vetik le a harisnyát vagy viszik magukkal a sírba. Napja inkban ők 
viselik még megszakítatlanul „a régi módi" szerint; vastag gyapjúposztóból , té len-nyáron, 
viselőként, ünneplőként egyaránt. N e m változtattak életformát, a harisnyaviselők mind 
földművesek, gazdálkodók, akik azt tartják, hogy „a maga szőttesibe meg kell lenni". A 
napjainkbeli hétköznapi , munkaruha harisnya így „a föld mellett kitartó idős ember" 
jelentésssel tel í tődött , annak szimbóluma. Ez eléggé kétértelmű; sokak szemében jelentheti a 
korszerűtlenséget, az elmaradottságot, az öregkori szegénységet is. A harisnyaviselők 
viszont jobban ragaszkodnak harisnyájukhoz, mint bármilyen más személyes ho lmi jukhoz . 
Aki egész életében harisnyát hordot t , abbban temetik el. Az egyik idős felsősófalvi ember 
betegsége idejére levetette, majd kórházba került. Egy napon üzent a hozzátar tozóinak, hogy 
vigyék a harisnyát, mert „ütött az óra" . Harisnyában szeretne megpihenni. Parajdi feleség 
pedig így jellemezte férje harisnyáját: „ha ezt húzza fel az uram, egész más ember benne, 
ügyel arra, nehogy sokat igyék, nehogy lődörögjön az ú ton" . Az ötvenen felüliek 
nemzedékének is van harisnyája, de már nem a hagyományos három rend egyszerre, hanem 
csak egy: az ünneplő. N e m válik viselővé, eltart évekig, évtizedekig. N e m is akármilyen 
ünneplő, hanem lakodalomba, temetésre, korosztályi találkozókra és más nagyobb esemé-
nyekre való. A harisnyaviselés - legalábbis Parajdon - ennél a nemzedéknél megszakadt, a 
mostani középkorúak a legénykori harisnyát kinőtték, újabbat pedig már nem csináltattak. A 
viselési hullámvölgyet az 1960-as, 1970-es évek jelentették. Úgy látszott: végleg elbúcsúzunk 
a harisnyánktól és könnyen válunk meg tőle. 

De nem telt el egy emberöltőnyi idő és az 1980-as évektől egyre többen kezdték újból 
felvenni mint ünnepi , alkalmi, sőt rituális öl tözetdarabot . A legények és a gyermekek ünnepi 
viseletében jelent meg - elsőáldozáskor, konf i rmációkor , a pünkösdi hesspávázáskor, 
lakodalmakon, színpadi szerepléskor. A harisnya reneszánszában az értelmiségieknek, 
papoknak, tanároknak is ösz tönző szerepe van. A siklódi, parajdi, alsósófalvi és Korondi 
legények napjainkban általában akkor készíttetnek harisnyát, amikor szüreti bálra vagy 
húsvéti hajnalozásra készülnek. Lá t tuk: mindig is övék a legszebb harisnya. Körükben így a 
nagylegény státus egyik jelzése. Ugyanez az újrafelfedezési, újraértékelési folyamat megy 
végbe a marosszéki (Kis-Kúküllő menti , Nyárád menti és Maroson túli) harisnyaviselésben 
is; a legöregebbek harisnyáját kölcsönzik szüreti bálokra, farsangi szokásbemutatóra és 
egyéb ünnepi alkalmakra a fiatalok. Többen éppen a sóvidéki mesterekhez fordulnak, hogy 
varrjanak nekik új harisnyát. 

A napjainkbeli sóvidéki legény- és gyermekharisnya a klasszikusnak nevezhető t ípushoz 
képest újból változik mind anyagában, mind készítési módjában. A háziipar visszaszorulásá-
val egyre ri tkábban készül „egészbe üttetet t" vastag háziposztóból . A fiataloknak géppel font 
és géppel ványolt , „félig üt tetet t" vékony posz tóból varrják a harisnyát; „az mégis 
f inomabb". Korondon pedig gyakran már nem házilag szőtt, hanem gyári, ún. kovásznai 
posztóból . De hiába lenne is vastag posztó, mert „kiment a divatból", a fiatalok nem szeretik, 



a derekuk „nem bírja". így mond ják a harisnyakészítő kismesterek. A harisnya hosszmérete 
régebb a „csonttól csontig" (bokacsonttól csípőcsontig) szabályához igazodott, a mai 
harisnya ennél magasabb derekú. „Úriason fel van húzva, nem lehetne benne szántani, fát 
vágni." A már említett, általánosan elterjedt díszítések mellett egyéni kombinációk is 
meg-megjelennek. A napjainkbeli harisnyaviselést is nagyban befolyásolják egyéni stílusuk-
kal a készítő kismesterek. Jelenleg négyen-öten varrnak harisnyát - Parajdon Duka József, 
Korondon Fábián Imre és Tófalvi Ágoston, Siklódon Gáspár József és mind hetvenen 
felüliek. Ö k készítették több városi tánccsoport harisnyáit Székelyudvarhelyre, Marosvásár-
helyre, Szovátára. A mesterség továbbhagyományozódása nagy gond, mert az „úr iszabók" 
nem tanulták meg a harisnyavarrást és a zsinórozást. 

Búcsút vehetünk-e Tamási Á r o n sófalvi mókamesterének harisnyájától, zöldeskék színben 
játszó, sokat tekergő zsinóriától? Búcsút vet tünk egy időre, egy történelmileg rövid, de 
„kizökkentő" időre, mint ahogy apáinknak is búcsút kellett venniük a sófuvarozástól, a 
szekerességtől, majd az önálló paraszti gazdálkodástól. Viselő harisnyánktól talán végérvé-
nyesen elbúcsúztunk. Az ünnepi t féltő gonddal a szekrények mélyére zárták anyáink, onnan 
veszik elő most mintának a fiatalok. Újból szépnek látják és hozzájuk tar tozónak. A 
középkori eredetű, sok változáson és szabályozáson átment harisnyánk úgyszólván végigkí-
sért i t t létünkben. Összeköt bennünket a környező vidékekkel és népekkel, ugyanakkor 
érezzük, tud juk: ez a miénk. Napjainkbeli reneszánszában nyilvánvaló: székely harisnyánk 
magyar etnikus szimbólumaink közé tartozik. N e m búcsúzunk, nem búcsúzhatunk el tőle. 

Barabás László 

„Emberséges emberek előtt"-i 
áldomásozás szokása 

Az áldomás ivására számtalan lehetőség adódot t , a mindennapi élet kísérője volt . A 
szokásrend egyik olyan eleme, amely jogi megpecsétlő erővel bírt. Az áldomásivások 
különösen az adásvételek alkalmával érvényesültek olyan jogi erővel, hogy elmaradása 
lehetőséget adhatott a vásár semmisnek nyilvánítására. Tehát az adásvételt csak akkor 
tartották megkötöttnek, ha azt az áldomás követte, melyet rendszerint a vevő fizetett . Az 
adásvétel tanúja felemelte a pohara t , miközben a vevő fizette a megalkudott összeget, majd 
áldást és szerencsét kívánva kiitták a poharat és üresen lefordították.1 

A megkárosítás akadályozását célozza az 1662. november 24-i sepsiszentgyörgyi gyűlés 
határozata: „valakik marhákot vágnak mészárszékre pénzre, emberséges emberek előtt 
áldomásitallal igaz marhát vegyenek" 2 „A csíkjenőfalviak - 1782. június elsején - úgy 
döntenek, hogy Bíró Márton nem köteles átadni a bárányokat Vizi Péternek, mivel bár azt 
megalkudta, de sem „pénzt nem adott, sem áldomást".3 Tehát az eladást áldomásnak kellett 
követnie. Az árkosi invalidus Gyulai László - 1791. január 4-én, miután Bíró Sámuelnek 
eladott egy ökröt , áldomással pecsétli meg a vásárt, akárcsak a csíktapolcai Vas András és 
Gergely Lajos - 1787. december 5-i - ökörcserét.4 Az adásvétel és csere mellett — talán a 
legrendszeresebben - a pásztorfogadásokat követték áldomásozások. A közügyeket követő 
álaomásital költségeit a számadáskönyvekbe vezették be és a falu közpénztárából fizették. 
1789-ben az illyefalviak a „communitás 4 tsordája mellé pásztorokat fogadván áldomásra 1 
Rft"-ot fizettek.5 A bodosi communitás - 1795-ben - „Mikor mindenféle pásztorokat 
fogadott", akkor áldomásra 54 krajcárt költött .6 1803. november 30-i elszámolási jegyző-

1Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp, 1981. 51. old.: vö: Szendrey Ákos: A magyar 
áldomás. Etnográfia 1942. 124. old. 
2Cs. Bogáts Dénes: Sepsiszentgyörgy története (Különlenyomat a Székelyföld írásban és képben 
c. műből, Bp, 1941.) 
iImreh István: A rendtartó székely falu. Bukarest, 1973. 280 old. 
4Uo., 98. old. 
5Allami Levéltár Sepsiszentgyörgy. Alap 1., fo lyószám 19., levéltári szám 5., 26. old. 
blmreh i. m. 296., 297. old. 
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