
Florián Mária

Egy nógrádi népviseletről

Ha egy számunkra ismeretlen vidék
re, faluba vetődünk, a jellegzetes épít
kezés mellett lakóinak viselete vonja 
magára figyelmünket. Különösen áll 
ez Nógrád megyére, ahol a legutolsó 
évtizedekig tizenhat élő viseletcsoportot 
különböztethetünk meg.

Az 1800-as évek elején ezeket a 
viseletcsoportokat hiába is kerestük 
volna. Szeder Fábián 1819-ben általá
nosságban írta a palócokról, hogy a 
nők pendelyen, ingvállon és kötényen 
kívül, a ház körül semmit sem vettek 
magukra. Szoknyát ebben az időben 
csak a módosabbak viseltek. A pen- 
delyt és az ingvállat háziszőttes ken
dervászonból szabták. Emiatt az évszá
zados fehér ruházat miatt fehérnépnek, 
vászoncselédnek nevezték az asszonyo
kat. A férfiak vászonruhája, a kézelő 
és gallér nélküli,nyakon madzaggal 
megkötött ing és bő gatya volt. Erre 
nyáron ünneplőnek, télen melegruhá
nak, csuha, ill. szűr került. A téli me
leg ruházatban, a férfiak és nők vise
letében egyaránt fontos szerepet ját
szottak a bőr felsőruhák, pl. bőrvirágos 
ködmönök. Míg a férfiak a XIX. szá
zad elején süveget, majd nagykarimás 
kalapot, az asszonyok főkötőt és fej
kendőt viseltek.

Az évszázados vászon, bőr és szűr- 
posztóruházat lassú változásban for
dulópontot jelentett az 1848-as jobbágy
felszabadítás. Az új gazdasági és tár
sadalmi feltételek, a kapitalizálódás, 
a parasztság ruházatára is kihatott. Az 
eddig önellátáson alapuló ruházkodás

ban megjelentek a gyári anyagok, s 
ezzel a ruha formája is megváltozha
tott. Pl. a vékony gyolcsból szertele
nül bő ujjú ingválakat lehetett varrni. 
A női ingváll és pendely alsóruhává 
lett, melyre felső szoknya is került, 
majd a szintén gyári anyagú lajbik. 
kiskabátok és vállkendők hódítottak 
maguknak teret a női népviseletben. 
A férfi viseletben a gyári posztó ru
hák elterjedése a múlt század közepén 
befejeződött , a bocskort pedig hát
térbe szorította a csizma.

De mi az oka, az általános fejlődé
sen belül, a viseletcsoportok differen
ciálódásának? A földrajzi elszigeteltség, 
az úri divat, a nemzetiségek viseleté
nek hatása, stb. mellett döntő befolyá
sa a gazdasági fejlődésnek van. Azok 
a falvak, melyek lakosai hamarabb 
kerültek az ipar és bányászat kenye
rére, polgárosodtak. A polgárság mult 
század végi hosszú szoknyás ruházatát 
örökítették át a jelenbe. Ezek a fal
vak a kivetkőzésben is megelőzik az 
archaikusabb viseletű, „parasztosabb” , 
rövid, sokszoknyás falvakat. Ez utóbbi
ak közül a hollókői v iseletosoport 
(Hollókő, Nagylóc, Varsány és Nógrád- 
sipek), és ezen belül Rimóc őrzi leghí
vebben a századfordulóra kialakult vi
seletet.

E falu lakossága a jobbágyfelszabadí
tást követően is, egészen a századfordu
lóig, otthoni, mezőgazdasági munkából 
élt. Ez az állapot konzerválta viseletét. 
(pl.: a bőgatya és a bocskor használa
tát.) A nagycsalád-rendszer bomlása, s
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ezzel kapcsolatban a nagyobb családi 
földek széthullása, az eddigi gazdálko
dási formában is változást hozott a 
mult század végére. A lakosság egy 
részének csak a fuvarozás adódott, 
mint munkalehetőség. Emiatt, az eddigi 
juhászat helyett, lótartással kellett fog
lalkozniok. Ez a változás a viselet ál
talános formájára még nem volt befo
lyással. de pl.: a juhászattal kapcsola
tos ruházati cikkek kiveszésével járt. 
(pl.: bőrnadrág, bunda, ködmön.)

A több évszázados férfi vászonvise- 
letet az első világháború szinte teljesen 
megszüntette. A gatyaviselet a sokáig 
hordott egyenruha miatt elmaradott
nak, kényelmetlennek tünhetett, és 
különösen a városba kényszerült dolgo
zók számára bizonyult alkalmatlannak. 
Emellett döntő tényező volt a vidék 
elszigetelődése a trianoni határokkal 
elválasztott vásárló területtől (főleg 
a századfordulón legkedveltebb kékfestő
ruhák és a selyemkendők beszerzési 
lehetősége csökkent). Ezért a viselet 
egyre díszesebbé tételére fordították 
a figyelmet, nagyobb szerephez jutot
tak a gyöngyök, pántlikák, művirágok 
és mennél „cifrább” hímzés.

Az új viselése azonban még mindég 
csak az új nemzedék számára kötelező, 
és haláláig mindenki megtartja azt a 
divatot, amibe beleszületett. Így az 
öregek még a harmincas években is 
felvették a bőgatyát és a csuhát.

A második világháború alatt a falu 
gazdaságilag visszaesett. Ezután a fér
fiak viseletét a kényszerdivat alakí
totta, azt vették fel, amit éppen vásá
rolhattak. A nők viszont a legutolsó 
évekig ragaszkodtak a régidivatú vise
lethez, és a hozzávalót még jólétük fel_ 
adása árán is megszerezték. Ezen a 
szokáson egyrészt a kendertermesztés 
megszüntetése, másrészt a beszerezhe- 
tőbb és olcsóbb gyári holmik (szandál, 
terilén stb. anyagok) terjesztése ütött 
rést.

A falu viseletét éppen olyan iratlan 
szabályok irányították, mint pl. a 
templomi ülésrendet. A ruházatról 
megállapítható viselőjének kora, álla
pota és az alkalom, amire felkészült.

A legény és a fiatal házas, pl. szé
lesen hímzett inget és szakácskát (kö
tényt) viselt. Idősebb férfi ilyet már 
nem vehetett fel. Bokrétát csak az a 
legény viselhetett kalapján, aki lányhoz 
járt. A bokréta ugyanis a lány aján
déka volt, melyről meg lehetett álla
pítani, hogy milyen a kapcsolat köztük. 
Ha kicsiny volt a bokréta a legény 
rövid ideje járt a lányhoz. A kiválasz
tott legény nagy, szentkúti bokrétát 
kapott, a vőlegény pedig rozmaring 
ágat is.

Csuhát akkor csináltattak a legény
nek a losonci szűrszabóval, amikor ha
zavitte az első magaaratta kévét. Ezzel 
ismerték el nagykorúságát. Ez a csuha 
később fontos szerepet játszott a le
gény életében, ha kitették az eresz 
alá a lányos háznál, ahová járt, meg
tudta, hogy feleslegesen tölti ott idejét, 
a lányt úgysem adják hozzá. Ha pedig 
esküvőre került a sor. a csuha volt a 
legény legnagyobb dísze.

De nemcsak a vászonruha és csuha, 
hanem a posztóruha, a lajbi is utalt 
viselője korára. Pl. ólomgombot, cifra- 
gombot csak 25-28 éves korig viseltek, 
lajb ijukon a. férfiak, ennél idősebbek 
már csak feketét.

Még kifinomultabban jelzi viselője 
állapotát és korát a női ruházat. A 
lány hajadon voltát a hajviselet árulja 
el leginkább. A lányok egy fonatot 
viselnek, ünneptől függően felpántli
kázva. De ha asszony lesz a lányból, 
haját kontyba tekerik, elől a fülre 
„lapátba” igazítják, és ezután köteles 
mindég gyöngyös „féketőben” és me
nyecskekendőben járni. Nagyon kifeje
ző az ingváll kézelőjének hímzése, 
melyen a század eleje óta több ízben 
megváltozott hímzéstechnika és színe-
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zés életkort és állapotot jelez: a szál- 
számolásos fehérhímzés az idősasszony 
és a mélygyász jele. Piros, fehér cif- 
rájú kézelőt hétköznap, és a közép
korú asszonyok ünnepen viselnek. Fe
hér, piros és kék színnel varrják a 
középkorú asszony hétköznapi kézelő
jét, és egyúttal a félgyász jele is. (pl. 
menyasszony félgyásza) Kék-zöld szín
nel, keresztöltéses technikával pedig 
a lányok félgyásza, gyermekes fiatal- 
asszonyok hétköznapra való kézelője 
készül. A lányok, új menyecskék több 
színű keresztöltéssel hímzett kézelőt 
viselnek, melyben a piros vagy „tüdő- 
szín” dominál. Ünnepélyességét a min
ta szélessége jelzi. Ugyancsak a fiatal 
lányok több színű, szabadrajzú kézelőt 
is hordanak.

Néhány alkalommal meghatározott 
öltözetben kell megjelenni. Ilyenek a 
félgyász (pl. temetés vagy böjt) és a 
mélygyász (pl. családtag halála). Az 
előbbit a kék, zöld és kékfestő ruhák 
az utóbbit a fekete és a fehér szín 
jellemzi. Elvétve a piros is lehet gyász
szín, a fiatal asszony kisgyermekét pl. 
piros csecsekendőben gyászolta. A lá
nyokat és a fiatalasszonyokat fehér 
ruhában temetik, a legényt fehér ru
hás lányok viszik ki a temetőbe. Idős
asszonyt kékfestőben, kallott ingvállban 
temetnek.

A lányok kendőlakástól (eljegyzéstől) 
a lakodalomig gyászolják magukat. 
Első hirdetéskor fekete tükörselyem öl
tözőben, mélygyászban, a másodikon 
kék, gyászosban, a harmadikon kék
festőben, tehát félgyászban jelennek 
meg. Az esküvő előtti napon újra mély
gyászt öltenek, de ”cifrán kikészülnek,,, 
pl. kitűzik a menyasszonynak járó roz
maringágat is. A fehér ruhát csak a 
lakodalomra veszi fel a menyasszony, 
amikor legalább hat apróra „ráncolt” 
és ugyanennyi keményre ”vasalt„ alsó
szoknyát vesz fel alája. A kontyolásra 
azonban újra félgyászba öltözködik,

fehér gyolcsingbe, „fekete-tüdőszín sí
kosba” vagyis csíkos szoknyába.

Fehér ruhát viselnek az elsőáldozó 
és a nyoszolyólányok is.

Az év jeles napjai hagyományossá 
merevítettek egy-egy öltözetet. Ad
ventban, még a Mikulás-napi búcsún 
is, gyászosan kell járni az éjfélimiséig. 
Ekkor azonban piros selyemben kell 
megjelenni. Újévkor a fehér vasaltban, 
vízkeresztkor mélygyászban, de lega
lább félgyászban mennek misére. Ham- 
vazó szerdán a kékfestő, fekete vasár
nap és nagypénteken a fekete kötelező. 
Virágvasárnap a mély gyászt fehér 
vállkendővel enyhítik. Húsvét vasárnap 
piros, húsvét hétfőn bogárselyem (tü
dőszín) felsőszoknya kerül a vasaltra. 
Húsvét után az első vasárnap fehér 
vasárnap, ilyenkor a lányok és újme- 
nyecskék fehér ruhában, az utóbbiak 
nagyféketővel jelennek meg a misén. 
Ugyanilyen öltözetben ünnepelnek úr
napján és áldozócsötörtökön. Ezeken 
az ünnepeken az idősebb asszonyok, ha 
”vasaltat„ (alsószoknyát nem is vehet
nek, hat apróra ráncolt szoknyára 
veszik a selyemszoknyát. Pünkösd va
sárnap és hétfőn világoskék selyem
ben, Péter-Pálkor szintén nagyon cif
rán kell templomba menni. A falu 
Nagyboldogasszonykor a szentkúti bú
csúba zarándokolt (kb. 1960-ig). Erre 
az alkalomra a lányok és az újme
nyecskék cifrán, a máriás-lányok fe
hérbe készültek fel. Ugyancsak fehér 
a lányok kötelező viselete Kisasszony
kor, a falu kápolnájának búcsúja al
kalmával.

Most csak néhány, nagyon jellemző 
példát hoztunk fel Rimóc viseletének 
rendszeréből. Ezek nem is annyira a 
viselet külső képét, mint inkább azo
kat a belső szabályokat tükrözik, me
lyeket egy falun áthaladva csak rész
leteiben, összefüggései nélkül figyel
hetünk meg.
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