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Hajdú Tamás:

A YITÉZKÖTÉS

Nemzeti viseletűnk, a XVI-XVII. század folyamán kialakult magyarruha 
jellegzetes díszítményei a zsinórokból font különféle díszcsomók, az ún. vitéz
kötések. Ruhadíszként való használatuk a múlt század hatvanas éveinek végéig 
töretlen a magyar öltözködésben. Ezután a magyaros viselet fokozatosan háttér
be szorul, helyét a nemzetközi divatnak megfelelő' nyugat-európai ruházat 
foglalja el. A magyar ruházattal együtt feledésbe merül a vitézkötés is, elhomá
lyosul elnevezésének eredeti jelentése. A köznyelv lassan minden zsinórdíszt 
vitézkötésnek kezd nevezni, s a viselettörténeti szakirodalomban, de főképp a 
napi divattal foglalkozó tudósításokban egyre több téves megállapítás lát nap
világot ezzel a sokak által ismert és félreismert díszítménnyel kapcsolatban. 
Cikkemben ezeket a félreértéseket kívánom tisztázni, valamint választ adni arra 
a viselettörténészek által a mai napig megválaszolatlanul hagyott kérdésre, hogy 
a vitézkötés nálunk alakult-e ki, vagy más nemzetektől vettük át.

A köztudat már a múlt században is a magyaros jelleg kizárólagos hordozó
jának tartja a zsinórdíszeket. 1841-ben Széchenyi István „veres”- és „fekete-sár
ga zsinórosok”-ra osztotta honi politikai ellenfeleinek táborát1. A két világhá
ború közötti szak- és népszerűsítő irodalomban a zsinórozás mint „a magyar 
leglényegesebb díszítőeleme”2, „a magyar ruhának legszebb díszítőeleme”3, 
vagy mint „a magyar díszítésmódok legférfiasabbja”4 szerepel. A Magyar 
Díszítőművészet c. folyóirat pedig a következőket írja a zsinórozásokról: „Ezek 
közül néhány, de csakis néhány magyaros mivolta annyira átment a köztudatba, 
hogy a laikus anélkül nem is tud magyar ruhát elképzelni. Csak utalok a 
pruszlikra, a mentére, a sujtás és zsinórdíszítés alkalmazására.”5

Odáig terjed a nemzeti jellegnek kizárólag a zsinórdíszben való keresése, 
hogy a két világháború között magyar viseletek tervezésére kiírt pályázatok 
elbírálásakor a szakemberek nem győzték arra figyelmeztetni a ruhákat csupán 
zsinórral magyarrá tenni akaró résztvevőket, hogy „nem minden zsinóros ruha 
magyar”6, „az európai ’civil’ felzsinórozása nem magyaros”7, vagy „téves a 
magyar jelleget kizárólag a vitézkötésben keresni”8. A vitézkötés magyaros 
jellegéről kialakult vélemény fennmaradt all. világháború után is. Amikor 1956. 
májusában a Vasas Kisipari Szövetkezet kiállításán az a kívánság hangzik el, 
hogy az árucikkeket magyaros díszítőelemekkel lássák el, a Ludas Matyi kari
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katuristája többek között azonnal vitézkötéses rádiót tervez.9 A háborút követő 
években fokozatosan új jelentéstartalommal bővül, egyre inkább a korábbi 
uralkodó osztály megmosolyogni való, levitézlett jelképévé válik, s csupán a 
külsőségekre hagyatkozó, melldöngető magyarkodással azonosítják. A zsinóro
zás negatív jelképpé válása azonban nemcsak századunk második felére jellem
ző. „Sujtásos nemzet vagyunk” írja elítélő hangon a Honderű, a csupán a 
külcifraságokban tobzódó magyarokat ostorozva, mikor a nemzeti érzés ébre
dését kihasználni próbáló magyarszabók lázasan keresik az annak kimutatására 
alkalmas magyar ruhadarab ideális formáját.10 Ignotus Pál 1936-ban az Új 
Szellemi Front fiatal íróival kapcsolatban emlegeti a „vitézkötéses parlagfűt.11 
Napjainkban ismét negatív megítélése vált uralkodóvá.12

A vitézkötés kialakulásának és megjelenésének tárgyalása előtt szükséges 
néhány vele kapcsolatos, ma már alig ismert elnevezés tisztázása, valamint a 
zsinórdíszek közötti helyének pontos meghatározása. A magyar iparművészeti 
és viselettörténeti szakirodalom a ruhára varrótű zsinórdíszek három fajtáját 
különbözteti meg:

-  a vonaldíszeket (I/l.ábra)
-  a bokorkötéseket (1/2. ábra)
-  a vitézkötéseket (1/3. ábra)
A vonaldísz különféle mustrák szerint folyamatosan felvarrott, vékony, lapos 

zsinórfajtákból kialakított díszítmény. Önmagában ritkán kerül alkalmazásra, 
inkább a vastagabb zsinórból kiképzett fő díszítőmotívumokat kísérik és emelik 
ki vele. A szalagszerű sávot alkotó mintában a vékony zsinór sohasem vet 
csomót.

A bokorkötések szintén vékony zsinórból kidolgozott díszítőelemek. Bár a 
vonaldíszekhez hasonlóan a zsinórszál ezekben sem képez csomót, abban mégis 
különböznek tőlük, hogy míg a vonaldíszek hosszú, keskeny díszítősávok, addig 
a bokorkötések a ruha egyes részein tömörítve, az adott felület teljes kitöltésére 
szolgálnak, például a hosszabb dolmányok elejének öv alatti ferdére vágott 
részét, az ún. csákót borítják.

A vitézkötések különféle zsinórokból font, alakos díszcsomók. Közülük a 
magyaros felsőruhák, dolmányok, menték stb. kézelőire, hátvarrásaira, a nadrá
gok combrészeire varrottakat a magyarszabók remekelték. Ezen vitézkötések 
közös jellegzetessége, hogy mintájukban a zsinórszálak nincsenek szorosan 
egymás mellé helyezve (1/3. ábra), részben azért, mert csak így képesek a 
rendelkezésre álló felületet teljesen kitölteni, részben pedig azért, mert ezeknél 
a csomóknál nem kell attól tartani, hogy a zsinór-szálak elmozdulásával defor
málódik az eredeti minta. Az alapszövet ugyanis, amelyre a díszítményt felvarr- 
ták, szilárdan helyükön tartotta a fonatot alkotó szálakat. A régi mesterek ezeket 
a csomókat emberalakhoz hasonlították. Egyes részeit orra (I/3/a ábra), képe 
(I/3/b ábra), nyaka (I/3/c ábra), szára (I/3/d ábra) elnevezéssel illették.14 A 
nadrágok combrészére és a kabátfélék hátvarrását takaró zsinórok alsó részére 
orrával lefelé, míg a dolmányok és menték kézelőire orrával felfelé varrták a
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vitézkotéseket. Nagyon ritkán készítették őket paszományból, mivel ezeket a 
széles, szövőszéken szőtt szalagokat nem lehet olyan szépen megfonni, mint a 
zsinórt. A vitézkötések íveinek belső, rövidebb oldalán ugyanis a paszomány 
anyaga felgyűrődik, s csak körülményes hajtogatással lehet a tetszetős mintát 
kialakítani.

A vitézkötések másik csoportját a magyar gombkötők gyártották. Nem té
vesztendők össze egy német eredetű szakma, a paszományos képviselőivel. A 
paszományosok szövőszéken szövik a széles, vékony díszítőszalagokat, a pa
szományokat, míg a gombkötők a zsinórokat verik és a díszgombokat kötik. 
Csupán a múlt század második felétől kezd a két szakma összemosódni, bár 
képviselői még századunk harmincas éveiben is következetesen megkülönböz
tetik magukat.15 A gombkötők által készített gombolódíszek, mentekötők, zsi- 
nórövek, stb. végein függő díszítőfonatok még a ruhára varrás előtt kerülnek 
megfonásra, a magyar szabó már készen kapja és úgy varrja a ruhára. Azért, 
hogy szabadon függő fonataik megtartsák formájukat, bennük a zsinórszálakat 
szorosan egymás mellé húzva tömörítik. Kezdetben ezek a vitézkötések is a 
velük díszített ékítmények vastag zsinórszálaiból készültek, majd a fonatok 
bonyolultabbá válásával, három szál vékony zsinórból alakították ki a csomót, 
s ezt a külön elkészített csomót erősítették a zsinórszálak végére.

A szintén gombkötők által készített, a ruha mellrészére varrott zsinórgombo- 
lók két részből állnak. Ezek egyike a férfiaknál a jobb oldalra varrott ún. 
gombszár (IV. ábra), ezen helyezkedik el a gomb. A másik a ruha ellentétes 
oldalára varrott ún. gombház, vagy eltorzult német nevén slingli, az a hurok, 
amit a gombra akasztanak a vele díszített ruhadarab zárásakor (III. ábra). 
Mindkettő erős, négyszögletű, vagy gömbzsinórból készült. Kezdetben díszítet- 
lenek, majd ezek végeit is vitézkötések díszítik. Előbb a hurok zsinórjának a 
végét cifrázzák ki, majd, mivel e vastag zsinór nem alkalmas bonyolultabb, 
tetszetősebb fonatok kialakítására, helyette, akár a zsinórövek díszítőfonatainál, 
több, egymás mellé fektetett vékony zsinórból képzik ki a fonatot. A hurok és a 
vitézkötés találkozását horgolt, vagy fémből sajtolt rozettával, az ún. galamb
kosárral (IV/a. ábra), vagy egy, a zsinórszálak végeit körülfogó fonott gyűrűvel, 
az ún. súberrel takarják el. A zsinórgombolók végeit díszítő vitézkötésekben a 
zsinórszálak szorosan egymás mellé vannak fektetve. Tömörítésük oka ez eset
ben az, hogy a nagy méretű fonatokkal díszített slinglikből csak kevés férne a 
ruha elejére, és így azt nem zárná rendesen.

A vitézkötések tehát fonatos csomók. Nem sorohatók közéjük a köznyelv 
által mára már általánosan vitézkötésnek nevezett egyéb zsinórdíszítmények. 
Nem vitézkötés a mellzsinórzat végeit díszítő, a hurok anyagából kiképzett 
fonatlan, hármas karika, amely úgy kaphatta a vitézkötés elnevezést, hogy a 
gomboló végét díszítő fonatról az egész slinglit vitézkötésnek kezdték nevezni, 
majd, amikor a vitézkötés elmaradt, neve az azt pótló, hármas hurokra is átkerült. 
Hasonlóképpen nem sorolhatóak a szigorúan vett vitézkötések közé a XX. 
század első felében elterjedt horgolt zsinórgombolók, bár a divattudósításokban
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rendszeresen ezen a néven szerepelnek.16 Nem vitézkötések a Radvánszky Béla 
által annak leírt XVII. századi nadrágzsinórok, mivel azok csupán a nadrág 
hasítékának két oldalán végigvezetve a szövetet védték a kirojtozódástól, s a 
combon nem képeztek fonatot. Ez esetben Radvánszky saját korának, a XIX. 
század végének zsinórdíszítményét vetíti vissza az évszázadokkal korábbi ruha
darabokra.17 Nem vitézkötések az általa szintén annak feltételezett, a korabeli 
leltárakban „kötés” néven említett díszítmények sem, mivel ezek általában a női 
ruhák kézelőjét, nyakkivágását díszítő fodrok, csipkék.18

Bármennyire meglepő is, ez az oly magyarnak tartott díszítmény XVI. század 
előtt nem található meg a magyar ruhákat bemutató korabeli ábrázolásokon. 
Eredeti ruhadarab nem maradt fenn ebből a korszakból. A legelső megőrzött, 
eredeti öltözék az ún. Mátyás-mente paszományos díszítése sem datálható a 
XVII. századnál korábbra. Ezt megelőző használatának tagadása azonban argu
mentum ex silentio lenne, mivel egyes kutatók szerint a készítésével foglalkozó 
gombkötő szakmában tevékenykedők már Zsigmond uralkodása idején önálló 
céhet alakítanak.19 Ugyanakkor mind a keleti, mind a nyugati viseleteken 
felfédezhető a zsinóros díszítmény már a XV. században is. Nem zárható ki 
idegen eredete sem. Erre enged következtetni a díszítmények elnevezése, hiszen 
zsinór szavunk a német „Schnur”-ból20, míg a vele gyakran összekevert paszo
mány az olasz „passamo” szóból származik.21 A különféle zsinórdíszítmények 
eredetével kapcsolatban számos feltételezéssel szolgál a szakirodalom. Közülük 
Cs. Sebestyén Károly századunkban kifejtett22, de már a múlt század elején is 
közkeletű23 elmélete tűnik a legvalószínűbbnek. Szerinte a gomb és a gombház 
a török eredetű pusztai népek által viselt bőrruhák kötözésre szolgáló bőrszala
gokból alakult ki úgy, hogy a nehézkes kötözés megkönnyítésére az egyik 
bőrcsík végét megcsomózták, míg a másik már magától adta azt a hurkot, amibe 
a gombot akasztották. A gombolás feltalálói valóban a pusztai népek lehettek, 
hiszen azt sem az antik, sem a kora-középkori Európa nem ismerte. Az antikvi
tásban csattal, az ún. fibulával rögzítették a laza lepelruhákat, a gombot legfel
jebb díszítésre használták, általános használata csupán a XIV. századra terjed 
el, a nomád népek, talán éppen a magyarok ismertetik meg Európával. A 
gombolásnak pedig szükségszerűen olyan területen kellett kialakulnia, ahol az 
időjárási viszonyok megkövetelik a zárt ruházatot. A zsinórból való gomb és 
gombház feltalálói -  Cs. Sebestyén Károly szerint -  az oszmániai törökök 
lehettek, ők alkalmazták elsőként a szövött paszományt is, amit a velük keres
kedelmi kapcsolatban álló velenceiek terjesztettek el Európában. Valóban meg
figyelhető, hogy a Földközi-tenger medencéjében, de minden más olyan vidéken 
is, amely valamilyen kapcsolatban állt az Oszmán Birodalommal, az öltözkö
désben megjelenik a zsinórozás. Érdekes, hogy magában az Oszmán Birodalom
ban, ahol oly gyakori a különféle bonyolult fonatok, az arabeszkek alkalmazása, 
a zsinórgombolók végeinek díszítésénél nem élnek ezzel a lehetőséggel, csupán 
a gombolok zsinórszálainak végét rojtozták ki, ahogyan a Don Juan D’Austria, 
a lepantói győző, 1570-80 között készült portréján viselt, törökös zsinórdíszí
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tésű kabátján megfigyelhető (6. ábra). Pedig az arab iparművészeiben ekkor már 
megtalálhatóak a magyar vitézkötésekhez hasonló, több egymás mellé fektetett, 
hengeres szálból készült fonatok, ilyen például a II. ábrán látható keleti eredetű 
szőnyegporoló, melynek rajzolata megegyezik a magyar egy szíves vitézkötés 
csomójával. A mintakincs tehát adott, ennek ellenére a csomódísz és a zsinór 
majd Európában talál egymásra, és ott alakul ki a vitézkötés.

A különféle fonatos minták már az ókorban is kedvelt elemei az épületek 
ornamensének. Igazán jellegzetes faragványokká azonban csak a népvándorlás 
idején válnak. Közismert az ún. longobárd szalagdísz24, vagy például az inzu- 
láns művészet gazdag indafonatos ornamentikája. A fonatminták és a zsinór 
összekapcsolása gyakorlatilag bárhol bekövetkezhetett, ahol valamely, a textil
szálak csomózására épülő díszítő technikát alkalmaztak. Ezek közé tartozik az 
arab eredetű makramé. Ennek perec, vagy Josephine-csomó (VII. ábra) néven 
ismerti fonata gyakorlatilag megegyezik a magyar kis vitézkötés (1/3. ábra) 
rajzolatával. Akár a keresztes hadjáratok résztvevői által, akár más módon került 
Európába, hamarosan más, csomótechnikával dolgozó szakmák is átveszik. 
Ilyen csomókból alakították ki a Jean Fouquet által, 1450-ben Madonnaként 
megörökített Agnes Soréi övét (V. ábra). A képen csupán az öv kis része látszik, 
de valószínűleg az egész ilyen fonatokból áll. Ezeket már nem a makraméra 
jellemző fonalakból alakították ki, hanem két gömbölyű aranyzsinórból készí
tették, s ezzel gyakorlatilag megszületik a zsinórból font vitézkötés. A fonatok 
itt még szorosan behúzottak, mivel a szabadon lógó övön csak így lehet meg
őrizni alakjukat. A XVI. században már megjelenik a ruhára varrott, zsinórból 
kiképzett vitézkötés is. VIII. Henriknek Holbein által festett, 1537-ből származó 
képén a király prémes felsőkabátjának vállait és ujjait nagy méretű, a magyar 
rostélyos kötésre (X. ábra) emékeztető fonatok díszítik. A ruha elején hosszú, 
függőlegesen lefutó díszítő sávokat, ún. clavusokat alkotnak a zsinórminták25. 
Hasonló clavusokban lefutó zsinórminta látható I. Ferenc francia király 1526-36 
között festett portréján is. A ruha elejét három függőleges, arany zsinórból 
kiképzett, a magyar kis vitézkötésre emlékeztető fonatsor díszíti26. Ezeknek a 
ruháknak az eleje zárt, gombolásra nincs szükség. Itáliában a felhasított mellré
szű, reneszánsz ruhákon tűnik fel először a gombolásra szolgáló vitézkötéses 
slingli. Giorgione Antonio Boccardi 1510-re datált portréján (VIII. ábra) a 
fekete ruha elejének, valamint ujjainak hasítékát vékony arany zsinórból kiala
kított kettes csoportokba tömörített vitézkötéses gomboló zárja. A vitézkötés 
mintája megegyezik a magyar ún. zsidókötés fonatával, hosszúkás, arany szálból 
kötött gombjai pedig olyanok, akár a napjainkig használt ún. somgombok.

A XVI. század elejére gyakorlatilag kialakul a magyar ruhákon is alkalmazott 
vitézkötés végleges formája. Ekkor azonban még nem található meg a magyar 
ruhadarabokon, azoknak csupán egy évszázaddal később válik meghatározó 
díszítményévé. A viselettörténészek többsége, a modenai Hyppolit-kódexekre 
hivatkozva más népektől átvett, idegen eredetű díszítőelemnek tartja. A kódex
ben Beatrix királyné érsekké kinevezett unokaöccsének, Hyppolitnak esztergo
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mi udvartartásával kapcsolatos kiadásai szerepelnek27. A tételes jegyzékben a 
ruhák készítéséhez szükséges járulékok között azonban nyoma sincs a zsinór
nak. Még Tiziano Ippolito di Medici bíborost magyar ruhában ábrázoló, 1534- 
ben festett képén is csupán gombok fogják össze a dolmány elejét28. Bár a 
szakirodalom szerint csak a XVII. század első felére tehető a vitézkötés írásos 
forrásokban való felbukkanása29, ténylegesen 1541-ből származó iratokban is 
találkozunk vele. Báthori Anna ingóságai között leltározták a következő tétele
ket: „Egh Imegwal fonalból ketet slogos wytezketessel.... Egh fodorgatot arany 
fonalból chynalt wytez ketessel... Egh fekete Bársony Ew raytha Ezewsthbwl 
aranyozoth Betew Z és L keztek Ezewsth aranyozoth wytezketesek.”30

Vagyis női felső ingre való, isió gokkal -  Apor szerint apró fémkarikákkal, 
Bitterekkel -  díszített vitézkötés, talán sodrott arany fonalból készült vitézkötés, 
és fekete bársony övre varrott vitézkötések díszítették ruháit. Az elnevezés arra 
enged következtetni, hogy ezek a díszítmények is inkább a katonáskodó férfiak 
ruházatáról kerültek át a női viseletekre, és ezért óvatosan kell bánni a vitézkötés 
XVII. század előtti meglétét kategorikusan tagadó megállapításokkal. Korábbi 
megjelenésére utaló adat csupán Dercsényi Dezső és Zolnai Lajos munkáiban 
olvasható, mindketten meglepően korai időpontra, Károly Róbert uralkodásának 
idejére teszik: „1335-ben a visegrádi királytalálkozó alkalmával jegyzik fel, 
hogy a magyar Anjou I. Károly király vendégének, Luxemburgi János cseh 
királynak, egy kétszáz ezüstmárkát érő mosdómedencét és kannát, aranyozott 
ezüstkupát, két tegezt, két vitézkötést és egy csodálatos művű sakkot adott.”31 
Jegyzeteikben forrásul mindketten Pór Antal, egy 1891-ben megjelent tanulmá
nyát jelölik meg32, melyben az alábbi részlet olyasható: „János cseh királynak 
adott egy kétszáz márkát érő mosdómedenczét és kancsót, ötven arannyal 
futtatott ezüstkupát, két vitézkötést, egy csodaszép ostáblát.... Károly őrgróf... 
drága lovakat aranyos szerszámmal... vitézkötést és puzdrát kapott emlékül.32

Pór megjelöli ugyan a forráshelyet, de nem idézi az eredeti latin szöveget, 
melynek alábbi részlete alapján készíthette fordítását: „Remuneravit autem Rex 
hungariae regum bohemorum diversis et pretiosis clenodiis: videlicet, quinqua- 
ginta vasis argenteis, duabus pharetris, duobus baltheis. et una tabula pro scasis 
mirabili.”33 E szövegben azonban nyoma sincs a magyarországi latinságban a 
vitézkötés megjelölésére szolgáló nodus (csomó) szónak34, helyette balteus 
szerepel. A balteus pedig -  legalábbis a klasszikus latinban -  nem vitézkötést, 
vagy csomót, hanem vállra övezett kardtartó szíjat jelent. Elég csupán az Aeneis 
XII. énekének híres, középiskolai szemelvényekből is jól ismert jelenetére 
gondolni, melyben Turnusnak épp a vállán függő kardszíj okozza vesztét: 

„...infelix umero cum apparuit alto 
balteus et notis fulserunt cingula bullis”35 

Ugyanez marad az értelemzése a középkor folyamán is. Bartal Antal például 
így adja megjelentését: „Balteus, Baltheus: öv, vállsallang, Bandelier, humeris 
iniectis gestabitur.”36
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A balteus tehát, miként azt mind a magyar, mind a német, mind a latin 
meghatározása egyértelműen mutatja, vállon keresztbe vetett kardszíjat jelent.37 
A balteus vitézkötésként való értelmezése tehát nem lehet más, mint egyszerű 
fordítási hiba, amit aztán az utódok is átvettek. Ezt támasztják alá a korabeli 
képzó'művészeti alkotások is. A Képes Krónika miniatúrái bemutatják mind a 
keleti, mind a nyugati mintára varrott Anjou-kori ruhákat. Csupán néhány képen, 
például a Nagy Lajost trónján ülve ábrázolón, valamint egy vadászjelenet 
résztvevőjén látható nyugati stílusú, elején gombokkal zárt zeke. Ezeken viszont 
a gombok gomblyukba, és nem zsinórhurokba gomboltak. A zsinórozás hiány
zik a keleti kaftánokról is, azokat csupán az öv és a nyaknál viselt boglár tartja 
össze. Ha figyelembe is vesszük, hogy a visegrádi királytalálkozó egy emberöl
tővel korábban zajlott le, mint a Képes Krónika miniálása, ez nem magyarázza 
meg kielégítően a korábban feltételezett vitézkötések viselésének egyik pilla
natról a másikra bekövetkezett teljes elhagyását. Nem valószínű, hogy a koráb
ban annyira megbecsült, uralkodók által is ajándékozott díszítmények -  ha 
ugyan valóban vitézkötések voltak -  ilyen gyorsan háttérbe szoruljanak. Ezek a 
balteusok nem lehettek mások,- mint a Képes Krónika miniatúriáin megfigyel
hető díszes, lazán a csípőre eresztve viselt derékövek. Ilyen gazdagon díszített 
öv látható a budavári szoborlelet lovagfiguráján is.

Bár az első írott források a női ruházat díszítményeként említik a vitézkötést, 
maga az elnevezés arra utal, hogy azt a katonáskodó férfiak ruházatáról veszik 
át. A magyar férfiviselet egyes darabjai közül elsőként a süvegen és a mentén 
tűnik fel. A süveg vitézkötése -  báró Apor Péter visszaemlékezései szerint40 -  
a fejfedő leesését meggátolni hivatott dupla zsinórszál végén függött. A zsinórt, 
akár a múlt század közepéig a huszárcsákók biztosítózsinórjait, a süveg jobb 
oldalához erősítették, majd a torok alatt egy mozgó gombbal rögzítették. A 
zsinórszálak övig lelógó másik végét díszítették a vitézkötéssel. Ez hasonló 
lehetett a századunk elejéig használt katonai csákók nagy, lapos, kerek, ún. 
barátcsomós fonataihoz.

A süveghez hasonlóan a mente is, akár a vállakra vetve, akár felöltve viselik, 
olyan szabad, azonnal szembeötlő felületet ad, mely szinte kínálja magát a 
díszítésre. Erre a királyi Magyarország területén a XVI-XVII. században nem 
vitézkötést, hanem széles paszományszalagokat és belőlük kiképzett gombhur
kokat varrtak. Annak ellenére, hogy a vitézkötés legkorábbi említése Nyitra 
vármegyéhez köthető, mert Báthori Anna ingóságairól itt vették fel a jegyző
könyvet, a korabeli ábrázolásokon a vitézkötés teljesen hiányzik. Erdélyi port
rékon felfedezhető ábrázolása, valamint Apor Péter leírása alapján a viselettör
téneti szakirodalom Erdélyben kialakult és a királyi Magyarországra onnét 
átkerült díszítménynek tartja a vitézkötést41. Ez azonban az erdélyi portrékon is 
csak a XVII. század második felében tűnik fel, s Apor sem tagadja a paszomány 
erdélyi használatát: „Abban az időben híre-helye sem vala az paszomántnak, 
hanem nagy híre vala még Pázmány Péternek, ezért, ha valakinek eléhoztad 
volna, hogy Pázmányt emlegeted vagy Pázmántot, az Szent István király hadi
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vezérit. Ezen mentéjeken volt szövés, ki egy ujj szélyes, ki két ujj, ki három, azt 
oldalpecsenyének hítták, mindennek inkább proportionale (arányosan) vitézkö
tés az végin, aki arany-, aki ezüstfonalból, ki elegyesen, ki tiszta selyemből való 
volt, azt varratták sűrűn azon mentére.”42

Az idézett szövegből kitűnik, hogy Apor nem a paszomány meglétét, hanem 
csak ilyen megnevezését tagadja. О szövésnek hívja, ami nem lehetett más, mint 
a paszományosok által szőtt szalag, más néven paszomány. Másutt ezt galcind 
néven említi, megkülönböztetve a vitézkötések alapanyagául szolgáló zsinórtól: 
„Mind az urak, főnemesség az köntösököt sinór helyett galanddal szegették bé, 
az urak ezüstgalandban, az nemesek selyemgalandban, ez után kezdték bogár
hátú sujtásos ezüst,- aranyfonalból vagy tiszta selyemből zsinóroztatni köntö
söket.”43 A bogárhátú zsinór a múlt század végéig készített, lapos zsinórfajta, 
mindkét oldalának mintázata egyforma, bonyolultabb minták kialakításánál 
kedvelték, mert akár színén, akár visszájára hajtva futott, egyenletes rajzolatú 
mintát adott. Aportól fent idézett részlet alapján elmondhatjuk, hogy az erdélyi 
urak is előbb a galandnak nevezett szalagot használták, s csak később tértek át 
a zsinórozásra.

Mi lehet az oka annak, hogy az Erdélybe rendszeresen bekerült török 
kaftánokról már korábban is jól ismert zsinórozást csak ilyen későn kezdték el 
alkalmazni. Talán valamilyen, a külsőségekben is megmutatkozó törökellenes- 
séget vélhetnénk benne felfedezni? Ebben az esetben viszont minden török, vagy 
annak tartott viseletelem átvételétől való merev elzárkózást várhatnánk, amit 
viszont nem igazol a keleti formákra épülő magyarruha ez időre tehető kialaku
lása. Ezt a ruhát ugyanis a nemzetközi közvélemény, például egy korabeli német 
szórólap, teljes egészében török eredetűnek tartja.44 Ha a ruhák keleties szabását 
átvettük, miért tartózkodtunk jellegzetes díszítményeik átvételétől, s ha koráb
ban annyira mellőzött ékítmény volt, mi lehet az oka annak, hogy éppen akkor 
jön divatba, mikor a török világ végnapjait éli? A Habsburg-ellenes mozgalma
kat támogató portával szemben megnyilvánuló rokonszenv külső jele lenne? Ha 
így van, miért viseli a császári udvar törökbarátsággal egyáltalán nem vádolható 
követe is magyar ruháin.45 Nem valószínű, hogy a vitézkötés alkalmazásának 
ilyen politikai töltése lenne az adott korszakban. Az ok alighanem az lehet, hogy 
a magyar ízlésnek a korábbi zsinóros díszítő technika még nem felelt meg. A 
magyar díszítményeken rendszerint megfigyelhető a tömörítésre való törek
vés46, a minta körülhatárolt, az alaptól élesen elkülönülő tömbökbe való össz
pontosítása. Erre utal Apor, amikor a vitézkötések sűrű felvarrásáról ír. A török 
kaftánok zsinórdíszítése erre alkalmatlan. Elég csak a Nakashane-ból, a szultán 
udvari műhelyéből származó, a budai várban 1994-ben kiállított selyemkaftánra 
gondolnunk. Ennek anyaga sárga és rózsaszín reciprok tulipán mintával szőtt 
selyem. A kaftán elejét sűrűn egymás alá varrott zsinórszálakból kiképzett 
sujtásgombolás fogja össze. A zsinórszálak összhangban az alapszövet színei
vel, sárga és rózsaszín tarkázatúak. Végükön a kibontott selyemszálak szabadon 
lógnak, akár Don Juan D’Austria képmásán (VI. ábra). Bármilyen sűrűn is
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varrták fel ezeket a zsinórpárokat, tarkázatuknak köszönhetően teljesen beleol
vadnak az alap mintájába, csak egészen közelről lehet azokat észrevenni. A 
magyar ízlés ennél sokkal karakteresebb, az alaptól élesen elütő díszítményt 
kíván. Ez lehet az oka annak is, hogy az öltözködésben a tarka török anyagoknál 
jobban kedvelték az élénk, egyszínű kelméket. Ezek jobban kiemelik a rájuk 
dolgozott díszítmény rajzolatát, s az rajtuk nem mosódik úgy el, mint a mintás 
szöveteken. A tömörebb díszítmények kialakítására, az adott üres felületek 
teljes kitöltésére sokkal alkalmasabbak az ilyen szempontból dekoratívabb 
széles paszománycsíkok. A nagy felületeken szinte elvesző vékony zsinórszál 
csak akkor válik alkalmassá szerepének a betöltésére, ha azt széles, alakos 
csomókba fonják. Amikor ez megtörténik, kiszorítja a nyugat-európai mintára 
készült ruhadarabokon is gyakran alkalmazott, s ezért német díszítménynek 
tartott paszományt és azzal szemben sajátságos magyar töltést kap.

Apor visszaemlékezései a vitézkötéses díszítmény két típusára engednek 
következtetni. Az egyik sajátságos, átmeneti változat a zsinórból font vitézkötés 
és a paszomány között: „Ezen mentéjeken volt szövés... azt oldalpecsenyének 
hítták, mindennek inkább proporcionále vitézkötés az végin.”47 A díszítmény 
oldalpecsenyének nevezett része tehát még szövés, azaz paszomány, de a végén 
már vitézkötésbe megy át. E leírással pontosan megegyező dolmányzsinórnak 
tartott darabok kerültek elő a tomaseváczi (Torontónál vm.) kincslelettel együtt 
a XVI-XVII. századra datált sírmellékletekben (IX. ábra). A mellzsinórzat eleje 
gombhurkot alkotó gömbzsinór, mely egy, az összeillesztést fedő súber takará
sában széles paszományszalagban folytatódik. Ez a végén két ágra válva hármas 
rostélyos kötést képez, majd valószínű, hogy bojtban végződik. Alighanem ilyen 
paszományokat mutat be Radvánszky Béla, amikor egy 1627-es erdélyi árjegy
zéket idéz: „Öreg felső ruhára való egy pár száras gombot arany fonállal 
gazdagon szőtett, a legöreget és szebbet vitézkötésest, arany fonálból csinált 
rojtját adjanak öt forinton.”48 Vagyis, öreg felső ruhára, azaz mentére való száras 
gomb, melyen a szár az előző példán bemutatott paszománycsík, végén vitéz
kötéssel díszítve, annak végében pedig rojt, talán bojt van. Ezek az átmeneti 
formák tehát elég koraiak, már a XVII. század első évtizedeiben előfordulnak 
az írott forrásokban, de akár a XVI. században is megjelenhettek. Ilyen lehetett 
a Balassa Ilona hozományaként 1609 körül összeírt hosszú suba arany fonalból 
készített vitézkötéses gombja is.49 Ruhára való felvarrásának módja tisztán 
kivehető Johann Rudolf Schmidt portai követ képmásán, akit mint a magyar 
király képviselőjét, nemzeti viseletben örökítettek meg. A követ mentéjének 
nagy, díszes gombjai széles paszománycsíkokban folytatódnak, ezek barátcso
móra emlékeztető, kör alakú vitézkötésekbe mennek át, majd a paszományokra 
merőlegesen lefelé lógó bojtban végződnek.50

Az Apor által leírt vitézkötések másik fajtája a már teljesen zsinórból font 
változat: „...hanem minden cifraság a mentéjeken az vitézkötés..., némely csak 
egyes volt, némelyik hármas egymás végiben de azok már keskenyebbek voltak 
s kisebbek úgy voltak a mentéjekre varrva.”51
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Az egyes vitézkötéses változatok értelmezése nem ütközik nehézségbe. 
Olyan nagy méretű darabok lehettek, amelyek például Kemény János erdélyi 
fejedelem 1661 után megfestett portréján láthatóak (XIII. ábra). Ezeket a fona
tokat még a vastag zsinórok végeinek megcifrázásával alakították ki, ezért 
egyszerű fonásmenetű, nagy méretű darabok, négy-öt párnál nem is fér több a 
menték elejére. A hármas vitézkötéssel díszített változat alighanem olyan volt, 
mint a díszmagyar ruhák mentéjén ma is alkalmazott vitézkötések. Rajtuk a 
fonatsorban egy kis vitézkötést kerek fonat, majd egy újabb kis vitézkötést 
követ. Ezek, akárcsak az Apor által leírtak, már olyan keskenyek, hogy belőlük 
akár kilenc-tizenegy pár is ráfér a mente elejére. Kezdetben ezek a fonatok is a 
hurok zsinórjából készülhettek, s a vastag zsinórt csak később váltja fel a három 
vékony szál. Ezt követően a fonat minták egyre bonyolultabbá válnak. Kedvel
tek a gyöngyös kötések is, melyekben a középső szálat felfűzött gyöngyök 
helyettesítik. Ilyenek láthatók a II. Rákóczi Ferencet nyolc éves korában meg
örökítő festményen.52 Radvánszky páncélingre (díszes férfi felső ing) való 
díszes vitézkötéseket említ, melyekben 12 szem gyöngy található.53

A menték mellzsinórjairól a vitézkötés fokozatosan átkerül a hátvarrást 
takaró zsinórok alsó végére, és a már nem felhasított menteujjak kézelőire. Ott 
a szoros fonat fokozatosan fellazul, mivel nagyobb kitöltendő felület áll rendel
kezésére. A XVIII. század végére, nyugati mintára kialakult az ún. magyar frakk 
(mindig felöltve viselt, rövid, elől már be sem gombolható kanca-, vagy Csoko- 
nai-mente, alatta ujjatlan, mellényhez hasonló dolmány és szűk magyarnadrág). 
A frakkmentének nevezett béleletlen felső kabát elejét keskenyre szabták, hogy 
ne takarja el a mellény szerű dolmány díszítményeit. Ezeken a keskeny mellré
szeken viszont már nem fért el a vitézkötés. Helyét átveszi a sűrűn, vízszintesen 
felvarrott zsinórszálakból kialakított ún. szarufás zsinórzat, mely a katonai 
viseleteken egészen a XIX. század közepéig megmarad, elég csak az 1848-as 
sorhuszárezredek mentéire gondolnunk. A vitézkötéses díszítés csak az 1830-as 
évek elején, a menték, a nemzetközi divat változásával összhangban történő 
ismételt meghosszabbodása után tér vissza azok mellrészére.

A mentékkel szemben az alattuk viselt dolmányokat a XVI. században nem 
díszítették vitézkötéssel, vagy paszományozással. A korabeli képeken csupán 
gomblyukba gombolt, vagy rojtos végű zsinórhurokba akasztott, rövid szárú 
gombokkal díszítették a dolmányokat. A sárospataki kriptából előkerült, a XVI. 
század második feléből származó dolmányokon még ennyi díszítés sem látható. 
A zsinórhurkok végét a dolmány anyagán kiképzett lyukon át visszavezették 
annak fonákjára és ott dolgozták el.54 Gyakorlatilag nincs is értelme a gazdagabb 
díszítésnek, mivel az állandóan a vállakra vetve, vagy felöltve viselt menték 
csupán egy keskeny sávot hagytak szabadon a dolmány közepén, s ezt a rövid 
zsinórhurkok is kitöltötték, a hosszabb díszítményeket viszont eltakarta volna a 
rájuk boruló mente. A dolmány hátát hasonló okból nem díszítették, a kézelőn 
pedig egy másik díszítmény, az ún. kutyafül (a ruha ujjának kézfejre boruló, de 
visszahajtva viselt nyúlványa) ékítette.
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A dolmány zsinórzata -  megfigyelésem szerint -  akkor változik meg, amikor 
a magyar katonaság a XVII. század elején abbahagyja á pajzs használatát. Ez 
vonja maga után a mente viselési módjának megváltozását is. Amíg ugyanis 
pajzsot használ a lovas, a mente csak felöltve viselhető, nem célszerű a vállakra 
vetni, mivel így mind a kardot tartó jobb kezet, mind a pajzsot fogó bal kezet 
akadályozza szabad mozgásban. Amíg használatban van a pajzs, a mentét 
panyókásan a bal vállon viselni nem érdemes, mert bár így a jobb karnak szabad 
mozgást enged, a pajzs használatát továbbra is akadályozza. Amikor azonban a 
pajzs kikerül a huszár fegyvertárából, védtelenné válik a bal oldala. A lovas 
ugyanis kardját jobb kezében tartva nehezebben tudja hárítani a bal oldalról jövő 
vágásokat. Nem véletlen, hogy valamennyi lovassági oktatókönyv a lovasnak 
balról, mint nehezebben védhető oldaláról való megtámadását szorgalmazza, s 
csataképeken is gyakran ábrázolják ezt a felállást. A sebezhetővé vált bal oldal, 
a kantárszárakat tartó bal kéz viszonylagos védelmére kezdik a mentét a bal 
oldalon, panyókára vetve viselni, mivel az zsinórzatának, anyagának és vastag 
szőrmebélésének köszönhetően valamit felfog a rá irányzott vágásokból. A 
mente félrecsúsztatásával láthatóvá válik a dolmány addig takart jobb oldala. 
Ezt a szabaddá vált üres felületet kezdik el fokozatosan beborítani a megnyúló 
gombszárak. A dolmány mellzsinórzatának növekedésében szerepet játszhat az 
is, hogy a mente panyókára vetésével felborul a ruha zsinórzatára addig jellemző 
egyensúly. A teljes díszített felület a bal oldalra tolódik el, ezzel pedig arányta
lanná válik az összkép. Valószínűleg ezeknek a bal oldalon összpontosuló 
díszítményeknek ellensúlyozására való törekvés is közrejátszhatott abban, hogy 
a dolmányok elejét is gazdagabban díszítették, méghozzá lehetőleg a mente 
zsinórzatához hasonló fonatokkal. Ellenkező irányú folyamat játszódik le pél
dául a XIX. század végén, amikor a díszmagyarok mentéit újra felöltve kezdik 
viselni, azok ugyanis ismét csak egy keskeny sávot hagynak szabadon a dolmány 
mellrészéből. A díszítés azonnal követi ezt a változást: a takarásba került 
vitézkötéseket elhagyják, és a szabad sáv kitöltésére önmagában is alkalmas, 
rövid zsinórgombolókat alkalmaztak. A mente panyókára vetése már a XVII. 
század elején bekövetkezhetett, Radvánszky ugyanis már 1627-ből említ olyan 
dolmányra való gombokat, melyek szárainak végét a mentékéhez hasonló, velük 
együtt felsorolt vitézkötés és rojt díszíti.55 Mivel ugyanabban az árszabásban 
fordulnak elő, már ekkor szokásban lehetett a panyókára vetett mente és a 
dolmány egyöntetű díszítése. A dolmány mellzsinórzatának további fejlődése 
gyakorlatilag megegyezik a mentéével. A szarufás zsinórzat a magyar frakk 
mellényszabású dolmányairól is kiszorítja a vitézkötést, ami ezekre is csak az 
1830-as években, a hosszú Attila-dolmány, a későbbi atilla megjelentével tér 
vissza fokozatosan. Kialakulnak sajátos átmeneti formák is. Ilyen Spóner Pál,56 
Szepes vármegye szolgabírájának atillája, melyet még a kurta dolmányra jel
lemző sűrű, szarufás zsinórzat borít. A dolmányujjak vitézkötéses díszítése 
akkor kezdődik, amikor a magyar frakk ujjatlan dolmányait a XIX. század elején 
felváltják a szintén rövid, de már ujjakkal ellátott Spencer-dolmányok.
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A férfi ruhadarabok közül legkésőbb a nadrágon jelenik meg a vitézkötés. 
Radvánszky Béla az említett 1627-es árjegyzékekre hivatkozva azt feltételezi, 
hogy a bennük szereplő nadrágzsinór a XIX. századihoz hasonló vitézkötés 
lehetett: „Ha zsinóroztatott akkor az a lebentyű (a magyarnadrág ellenzője) 
mellett kettősen futott alá, és a combokon alakos csomóban, az ún. vitézkötésben 
végződött.”57 Ezt azonban mind a fennmaradt korabeli darabok, mind az egy
korú ábrázolások cáfolni látszanak. A XVI-XVII. századi hosszú dolmányok 
ugyanis még teljesen eltakarják a nadrág comb részét, melyre később majd a 
vitézkötés kerül. Amíg takarásban vannak, nem érdemes azokat kicifrázni, mivel 
a díszítmény nem látható. A Radvánszky által említettek inkább a sárospataki 
kriptából előkerült nadrágzsinórokhoz hasonló darabok lehettek: elől a nadrág 
két függőleges hasítékának szélét szegték be selyempánttal és vékony gyapjú
zsinórral. Ez azonban nem képez vitézkötéses fonatot a combon, csupán az 
anyag széleit takaró, azt a kirojtozódástól védő borításról van szó. A nadrágok 
combrészét csak akkor kezdik el díszíteni, amikor a dolmányok megrövidülésé
vel talán már a XVIII. század elején láthatóvá válnak a combok. Itt is a horror 
vacui hatott. A század elején csupán a hasíték mellé varrott zsinórszál kezd el 
vastagodni, gyakran széles paszománnyal helyettesítik, melyet még alul csúcs
ban összefutó végén vékony, zsinórból font mintával kereteznek (XII. ábra). 
Megjelenik a comb lefelé keskenyedő formájához alkalmazkodó hármas karika, 
aminek a középső hurka a térd irányába fokozatosan megnyúlik. Egyes kutatók 
ezt a hármas karikát tekintik a nadrágon alkalmazott vitézkötés közvetlen 
elődjének.58 A hármas karika valóban kiválóan alkalmas a comb felületének 
kitöltésére, csakhogy már ezzel egy időben feltűnik a vitézkötés is. A huszáre
gyenruhákon az 1767-es öltözködési szabályzat rendszeresíti a vitézkötést.59 
Lehetséges, hogy ennek rajzolata már a klasszikus fonat (1/3. ábra), de egy 
szolgálaton kívüli huszártisztet 1740-65 között ábrázoló képen a nadrág comb
részét még nem ez, hanem öt karikába rendezett, fonatlan zsinór díszíti. A század 
kilencvenes éveiben azonban az egyenruhákon már ott van a nagyméretű, 
valóban vitézkötésnek nevezhető zsinórfonat, ilyen látható például Esterházy 
Miklós kék, husztártiszti egyenruháján.60 A civil ruhák nadrágjain a hetvenes 
években jelenik meg a vitézkötés. Ezek azonban a kitöltendő felülethez képest 
aránytalanul kis méretűek, bennük a szálak szorosan behúzottak, ami arra enged 
következtetni, hogy mégsem a nagy, lazán elrendezett zsinórszálakból kialakí
tott hármas-karikából alakultak ki, hanem a mintát készen vehették át a dolmá
nyok és menték mellzsinórzatairól. Ez a minta pedig nem annyira a hármas 
karikából ered. Kezdetben folyamatos mintasorként alkalmazva (például az 
1450-es női zsinórövön) két huroksor összecsúsztatásával is kialakítható (XIV. 
ábra). Az eredeti környezetéből kiragadott minta kis méretű, mivel sűrűn egy
más alá többet varrnak a díszítendő felületre. Az új helyén, önmagában használ
va kezdetben megtartja eredeti formáját, majd alkalmazkodik a nagyobb felület
hez, ezért a fonat mérete megnő, benne a szálak ritkábban fonottak. A polgári 
ruhákon is körülbelül a kilencvenes évekre éri el végső formáját.

128



A férfi ruhák mellett a női ruháknak is már a kezdetektől fogva kedvelt 
díszítményei a vitézkötések. A nagyobb méretű változatok, a férfi ruhákon 
alkalmazotthoz hasonlóan, csak a XVII. század elején jelennek meg. Ilyen volt 
a Wesselényi Ilona subájára „két rend arany fonalból” készített vitézkötés, 
melyet 1609-ben kapott hozománya részeként írtak össze.61 A század végén, 
1688-ban Divék Ujfalussy Klára kap egy violaszínű mentécskét, melyre a 
korabeli férfi ruhákhoz hasonlóan „ezüst fonalból csinált vitéz kötés formára 
gomb és zsinór” varratott.62

A legkorábbi, 1541-ből vitézkötések főleg ingvállra, övre és főkötőre készül
tek.63 Valamennyi csak kis méretű darab lehetett, az ingváilakat összefogó hurok 
végén, vagy önállóan alkalmazva például az öv díszítésére szolgált. Mivel 
valamennyi vékony zsinórból késült, a menték és más egyéb felső ruhák díszí
tésére ekkor még alkalmatlanok.

Vajon önálló fejlődés eredményeként alakultak ki ezek a díszítmények, vagy 
valamely más nemzettől már készen vette át a magyar viselet? Egyik lehetőséget 
sem lehet teljes bizonyossággal kizárni. A török kaftánok zsinórzatát nem lehet 
a magyar vitézkötés előzményének tekinti, mivel azokon nem található meg a 
zsinórvégek fonatos díszítménye. Radvánszky Béla ugyan említ vitézkötésekkel 
díszített kaftánt, de azt szerinte is azért látták el ezzel a díszítménnyel, hogy 
háttérbe szorítsa török eredetét, és magyaros jelleget kölcsönözzön neki.64 
Valószínűtlennek tekinthetjük tehát a vitézkötés török eredetét annak ellenére, 
hogy a zsinóros díszítés más formái keleti eredetűek. Nyugat-európai ruhákon 
azonban már jóval a magyarországi alkalmazás előtt megjelennek a későbbi 
magyar fonatdíszekkel azonos mintájú vitézkötések. Antonio Boccardi portré
ján ilyen, a magyar zsidókötésre emlékeztető, somgombos fonatok, gyakorlati
lag kész vitézkötéses gombolok zárják a ruha elejét. Egyes fonatminták olasz 
eredete még a XVIII. században is tovább él. 1759-ben a kecskeméti vásáron 
egy Debrecenből jött vásári szabó portékái közül elloptak egy „Rókás Páduai 
fonatos rántczra valós” mentét.65 Ennek a hátán, a derék alatt beráncolt részét 
díszíthette az olasz eredetű fonat.

Európában nemcsak ruhákon, hanem bútorokon is feltűnik a vitézkötés. A 
XVII. század elején készült spanyol festményeken figyelhető meg az asztalról 
lelógó terítő széleit összefogó, sarkonként négy-négy pár, az Apor által leírt 
mellzsinórzatokkal teljesen megegyező kivitelű gomboló. Ezek három, egy 
nagyobb és az azt körülfogó két kisebb vitézkötésből állnak. A magyar ún. 
rostélyos vitézkötéssel azonos mintázatú fonatok tartják a térítőt El Greco „A 
szent Ildefons” című 1603-1605 között festett képén (X. ábra). Velazquez 
Baltasar Carlost megörökítő festményén pedig a magyar, ún. talpas vitézkötés 
talpához hasonló fonat látható (XI. ábra). Ezeket a fonatdíszeket egy, a gomb
kötőkével rokon szakma, a bútorpaszományosok képviselői gyártották. Magyar- 
országon is dolgoztak, nálunk német gombkötőknek nevezett paszományosok. 
Zrínyi Ilona például 1682-ben arra kéri Szirmai Miklóst, hogy az német gomb
kötőjét, vagy zsinórverőjét küldje el hozzá.66 Zrínyi Ilona 1710-ben leltározott,
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Munkácson hátrahagyott javai között szerepel egy sor szuperláthoz (függöny) 
való fényes vitézkötés is.67

A korabeli, nyugat-európai fonatos zsinórminták tehát nálunk sem ismeret
lenek, sőt alighanem széles körben elterjedtek. A magyar vitézkötés -  úgy tűnik 
-  nem önállóan alakult ki. A zsinórból font vitézkötéses gombolok tőlünk 
nyugatra már a XVI. század legelején megtalálhatóak, nálunk viszont csak a 
XVII. század végén jönnek divatba. De még ha idegen eredetű is, a magyar 
viseletnek azt minden más nemzet öltözékétől olyannyira megkülönböztető 
jellegzetes díszítményévé válik, hogy anélkül a közvélemény elképzelni sem 
tudja a magyar ruhát.
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Tamás Hajdú:

„VITÉZKÖTÉS”

The Hungarian national dress, the „Hungarian costume” (magyarruha) was 
formed in the 16th -  17th centuries. Its characteristic ornaments were the braids, 
„vitézkötések”. Braiding was used for decorating clothes till the 1860’s, after 
which Western European civilian dress came into fashion. In everyday Hunga
rian all braids are called „vitézkötés”, and we can come across inappropriate 
terminology in the literature too. The author philologically analyses written 
records, examines contemporary portrayals, and puts „vitézkötés” into its cor
rect place among various kinds of braids. He also enumerates the external effects 
which played a decisive role in the formation of the national Hungarian costume.
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