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NÉPRAJZ V O LKSKU N D E ETH N O GRAPH Y ETN O GRAPH IE Я ТН О ГРА Ф И Я

XVIII—XIX. SZÁZADI VISELETADATOK SO M O G Y B Ó L

(A N ŐI VA SZO N Ö LTÖ ZETET A LKO TÓ  ÉS K IEG ÉSZ ÍTŐ  D ARABO KRA  V O N A TK O ZÖ  
FELJEG Y ZÉSEK  ÉS AZO K TÁRG YI M EG FELELŐ I)

Dunántúlon, népviseletében gyári anyagokat legké
sőbb alkalm azó vidékek egyike Somogy megye, s e lső
sorban Belső-Somogy, Dráva mente és Zselic paraszti 
lakossága. Ezért a somogyi viseletkutatás egyik legfon
tosabb kérdése éppen a főképp vászonból á lló  jo b 
bágyparaszti ruházat m ibenléte, valam int azon vise
letdaraboké, melyeket paraszti használatra kismeste
rek : szűcsök, szűrszabók, kalaposok, bocskorosok, csiz
m adiák készítettek. Ez utóbbiakkal ehelyütt nem fog
lalkozunk.

A XV III. század végi, XIX. század ele ji források már 
hírt adtak olyan viseletdarabokról, melyek későbbi tá r
gyi megfelelői vagy régi grafikákon , festményeken, fo
tókon való megörökítései múzeumokban m egtalá lha
tók, esetleg még gyűjtéssel fellelhetők. Minthogy a 
források jelentős részét utazók írták, főképp a nagyon 
díszes népviseleti darabokat (cifraszűr, c ifrabunda), 
részint a különleges form ájú ruhadarabokat (p l. a sok
szorosan hajtogatott vászonkendőból az arcot beár
nyékoló „p a c sa ” típusú női fe jkendő), részint pedig a 
szám ukra egészen prim itívnek tűnő öltözeteket pl. 
házivászon ing, gatya, péntöl, csimbókos haj) emelték 
ki. A levéltári források (periratok, inventáriumok, kon- 
venciós levelek) részletesebb leírás nélkül leg inkább a 
pénzben kifejezhető értékeket vették sorra, az érték
mérő vonásokat emelték ki, és úgy hivatkoztak rájuk, 
mint á lta lánosan  ismert dolgokra. így e leltárakból 
sokszor még nehezebb valam it kideríteni.

Szempontunkból most elsődlegesen azt a legfonto
sabb sorravenni, milyen házivászon viseletdarabokról 
kapunk h íradást a XV III. század végéről, a XIX. század 
e le jérő l, s mi ezek m agyarázata későbbi analóg iák  
a lap ján .

1. N ŐI FEJKEN D Ö K

a) , ,Pacsa"-t ipusú , nagyméretű fe jkendő

Taucher Ágoston bencés szerzetes kéziratos la tin 
nyelvű dél-somogyi útinap ló jában 1781-ből a követke

1. A. TAUCHER., Intinerarium Peregrini iter in Venitas 
susceptum. Anno 1781. Kézirat a Szt. Benedek rend 
pannonhalmi főkönyvtárában. BJ. 254/6.

2. J. B. von VITALI., Die Bewohner des Simigher Komi- 
tats in Hungarn. Iris 1828. 83. Közli KRESZ M„ Ma
gyar parasztviselet 1820-67. Bp. 1958. 119.

3. SZAKÁCSI CSORBA J., Somogy vármegye ismertetése
Pest, 1857. 91.

ző megjegyzést ta lá lju k : „G yékényes falu  . . . arról ne
vezetes, hogy ott az asszonyok valahányszor a nyilvá
nosság elé lépnek, nem a hideg miatt, hanem bevett 
szokás folytán vászonkendővel födik el arcukat, azt 
(t. i. a kendőt) kezükben tartván” . Ez a megjegyzés 
többféle szabású és form ájú vászon fe jrevalót je le n t
het. J. B. von V ita li 1828-ból már pontosabban tudósít 
a Rinya és a Dráva mentéről.1 2 „O tt ünnepnapon is va
lam int köznapon kizárólag fehér vászonba öltöznek. 
Fejére a nő egy fehér vászonruhát tesz és azt úgy tud
ja  e lrendezni, hogy a kötés a homlok fölött k iá11jón és 
beárnyékolja az arcot, amiből csak a száj, orr és sze
mek m aradnak kendőzetlenül.”  Csorba József 1837- 
ben így ír a Dráva mente női fe jv ise le té rő l:3 „ . . . ü n 
nepnap nagy fehér kendőt szorgalm atoson összeil- 
lesztgetve a homlok felett előre szélesen púposítva 
csak pongyolán h asználják  . . .”

Ez az arcot beárnyékoló nagyméretű, kimódoltan 
hajtogatott vászonkendő fontos része volt a Veszprém, 
Za la , Somogy megyei női viseletnek a XV III. század
ban és a XIX . század e le jén . Legtovább a Dunántúl 
DNY-i felén m aradt fenn. Gönczi Ferenc részletesen 
ismertette az abrosz méretű négyszegletes (7/4 rőf 
vagy 9 fertály) fehér pergálból hajtogatott hetési „p a 
c sa ” összeillesztési módját, melynek 20 mozzanatát 
ábrázolta is.4 Jankó János a Balaton mellékén a XIX. 
század végén már csak szóbeli emlékét lelte fel e ken
dőfélének, de Csökölyből az Ezredéves k iá llításra  még 
vásáro lt ilyet. Raksányi Lajos festőművész és ra jztanár 
az 1930-as években viseletek ra jzo lgatása közben rá
bukkant Csurgón egy vászonból való , sá la lakú  vászon
kendőre, melyet úgy tettek fel, hogy árnyékolta az a r
cot. (1/1 kép.) A  kendőt úgy terítették a fe jre , hogy a 
közepe legyen a fej tetején , az elöl levő jobb oldali 
sarkát a homlok bal, a bal o ldali sarkát a jobb o lda
lához illesztették, s az így háromrétegű vásznat a fej 
tetején annyira vetették csak  hátra, hogy az elöl á r
nyékot vessen az a rc ra . Ez nem ünnepi darab  volt, a 
mezőre já rt ki az 1920-as években ilyen fejfedővel egy 
idős asszony.6 G önczi Ferenc a pacsa típusú keszke-

4. GÖNCZI F., Göcsej és kapcsolatosan Hetés vidékének 
és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár 1914 
385-91.

5. DR. JANKÓ J., A balatonmelléki lakosság néprajza. 
Budapest 1902. 222.

6. RAKSANYI L., Somogyi népviseleti gyűjtés 1939-40. 
RRM A : 1211.
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1/1. kép. Vászonkendőből hajtogatott női fejfedő Csurgón. 
Raksányi Lajos rajza alapján. — Bild 1/1. Aus Leinwandtuch 
zusammengefaltete weibliche Haube in Csurgó. Nach einer 

Zeichnung von Lajos Raksányi.

nőnek a fej tetején kem énypapírral, Jankó János nád
vagy c irokszálla l történő rögzítését írta le.

Gönyey Sándor összhangban a Csurgóról említett 
fenti változattal, Nagybajom ból szintén hosszúkás 
(m ásfél méter hosszú, 75 cm széles), törülköző méretű 
vászonból hajtogatott kendőfélét írt le, melynek első 
széle egészen a homlok fölé került. A  kendő hajtását 
elöl ún. „kend ő p á lca” tartotta szilárdan , szélei kétol
dalt be voltak hajtva. H ajtogatásáró l nem ad részle
teket. Elnevezése, a , ,hátravető" arra  utal, hogy élt itt 
is a környéken a „fé lrevető”  is, mely azonos szabású , 
de másképpen helyezték a fe jre . Nem hátrafe lé , ha
nem előre a vá llra  helyezték a végeit.7 8 Csurgón is em
legették a „hátravető t" (1. kép), mint a „k isru ha" e lőd
jét, azaz 1870 előtt á lta láno s viseletét. Menyecs'ke kor
tól (ez cifra szélű) egész öreg korban is (tiszta fehér) 
vették fel. Rajta az ujjnyi keskeny szőttes dísz 35 éves 
korig pirosas, ezután kék, 40 éves kortól fehér színű. 
Csurgón és környékén, Somogyudvarhelyen, Szentki
rályon is ismerték, de eltérés volt a felhelyezésében.

U to ljá ra hozzu.k az eddig ismert legkorábbi adatot, 
Bél M átyásét, aki 1730 körül a Nagyberek horvát asz-

7. DR. GÖNYEY S., Muskáltli. Az Iparművészet mellék
lete. 1 1937. 35-41.

8. M. BÉL., Comitatus Simighiensis. Magyar Nemzeti Mú
zeum kézirattára. Föl. lat. 1770.

9. BÉL M. írását értékeli és idézi: DR. HOSS J., Somogy-
szentpál monográfiája. Kézirat 1965. RRM A : 970. Vi
selet fejezet.

szonyainak legfelső, tehát látható fe jfedőjét ilyennek
lá tta : .........a nők vászonszalagokkal (? ) úgy kötik be
a fejüket, hogy abból a szemen, szájon, orron és az 
arc kis részén kívül semmi sem l á t h a t ó .A  vászon
szalag m egfogalm azás vászonkendő helyett téves, bár 
elképzelhető, hogy a többrétűén hajtogatott kendőt 
szabott szalagokból levő fejd ísznek nézték. Hoss Jó
zsef ismerve ezt az adatot, 1960 körül utána érdeklő
dött Somogyszentpálon. Babodi Sándorné emlékezett 
a rra , hogy 1910 körül látta Hodorics M ártonné, akkor 
már nagyon idős asszonyt ilyen fe jviseletben, de az 
nem szalagokból, hanem vászonkendőből készült.9 *

Érdekes Bél M átyásnak az a megjegyzése is, hogy 
hasonló a Nagyberekben élő magyar és horvát lako
sok viselete, am it e különlegesen használt kendőnek 
a megléte is bizonyít. Az eddigi adatokból és az egy
kori ábrázolásokból úgy tűnik, hogy e kendőt nem d í
szítették.

A Rippl-Rónai Múzeumban nincs olyan kb. négyzet
alakú  és abroszméretű vászonkendő, illetve nagyobb 
törülköző méretű és form ájú kendő, melynek ilyenfajta 
használatáró l tudnánk.

b) Törülköző formájú  és méretű női fejkendő ,  
melyet fejen át a vállra  előrevetve Viseltek.

Csorba a fentebb idézett helyen egy m ásikfajta ken- 
dőviseletet is em lít19 ,,. . . a Dráva szélén shawl forma, 
önm aguk szőtte kendőt is hordanak a fe jükön ." Ez az 
említett textília szép számmal van képviselve múzeumi 
gyűjtem ényeinkben Kaposváron és Csurgón.

Idős parasztasszonyok az 1920—30-as években e l
vétve — templomban — még viselték kontyukra borít
va a vászonból való kendőt, de csak református köz
ségekben. Valószínűleg a XV III. században kisneme- 
sek asszonyai is viselték még. Ezt m utathatja az 1762. 
évből Thulmon Pálné inventárium ából a viselőruhák 
között felsorolt „egy vörös pamukos hosszú kendő” .11 
Finom abb változatában is van példa 1758-ból Sárközi 
Jánosné hagyatékából 1 db gyolcs „takaríttó ” .12 
„H osszi és rövid kendő” kifejezés szerepel egy 1852. 
évi paraszti inventárium ban ; szemben az egyértelmű 
„törülközőkendő” m egjelölésű darabokkal, az e lőb
biek sálform ájú női fejfedők lehettek.13

A fe jreva lónak a XX. században is meglevő tárgyi 
emlékei „k isru h a ” (Csurgó és környéke, Gyékényes, 
Somogyudvarhely), „ fő űrevetőü" , „fé lrevető“ ”  (Csököly, 
N agykorpád) „főrevető” (p l. Szenna), „férevető” , 
„á ta lve tő ” (Szabás) „kendő" vagy „kontykendő” (So- 
mogyszob) neveken fordulnak elő. A fe jkendő m egje
lölése egyébként „keszkenő" Somogy megyében, a tö
rülközőre értik elsősorban a „kendő” elnevezést. A 
legtovább Csökölyben viselték e ruhadarabot, ez ab-

10. CSORBA 1857. 91.
11. SML Inventoria nobiles 1762. Gomba.
12. SML Inv. nobiles 1758. Pusztakorpád.
13. SML Igali cs. kir. járás iratai 1852(1—102) 2—3. sz. P.

Pozsár József hagyatéka Szentgáloskér.



XVIII—XIX. SZAZAD! VISELETADATOK SOMOGYBÔL 245

ból is látszik, hogy itt a főre- és férevető szavak mel
lett ismerték még a 30-as években is a rövidebbre s i
került darabokra a „k isru h a", a hosszabbakra a „hosz- 
szúruha” szavakat is. A  fiatalasszonyok kisruhája pa
mutvászonból készült, a végein színes (piros-kék) szőt
tesdíszítéssel, azsúrozássa l, „s ip riko lá ssa l” , fehér hor
golt vagy gyári csipkével. Az idősebb asszonyok gyász 
férevetőjén sötétkék, vagy sárga vagy fehér szőttescsík 
díszlett, volt díszítetlen is. Anyaga sok községben len- 
vászon.14

Tudomásunk szerint egyedül a csökölyiek helyezték 
a fejrevetőt egészen a homlok fölé (l/l. táb la ), más 
községek asszonyai inkább a konty szarvára, illetve a 
fodros-csipkés fejkötőnek a fe jbúbra eső, ún. káp lijá ra  
tűzték a közepét, és előre a vá llukra terítették a 
végeit.

C sak  ünnepen, templomba vették fel, az asszonyok 
fejének fedettségét je lezte , mert a kontynak önm agá
ban nincs ilyen je lentése .

A XX. század elejétől fia ta l asszonyok esetében már 
á lta lánosabb  volt a csipkéből való sálform ájú , ún. ,,ta- 
karéttó", anyaga szerint „t ilá n g li” . V idékenként m ás
más kontyra-, illetve vállrahelyezési módjai ismerete
sek. Rövidebb form ája , a „k isru h a" terjedt el Csurgó- 
nagym artonban, Csurgón, A lsókon, Somogyudvarhe- 
lyen, de ez is tég la lap  alakú , mint vászon elődje . A 
Zselicben és Belső-Somogy más részein olyan hosszú 
változatai voltak, hogy az övnél is le jjebb ért a két vé
gük. ( l/ l11. táb la , IV II. t.) Fekecs István nagykorpádi 
református lelkész ezt írta h aszn á latáró l:

„Egész a v ilágháború (az első) kitöréséig »takarét- 
tó« nélkül elm enni a templomba nem csak illetlenség, 
hanem egyenesen szemérmetlenség számba ment a 
fiata lasszony részéről a nép szemében. Viszont m ulat
ságban , lakodalom ban vagy éppen kocsm ában meg
jelenn i benne vétek és bűn volt. Tehát az ünnepélyes
ség és a  tisztesség kifejezése v o l t . . . ”  (Nagykorpád 
1935)15 * *

Néhány községben csak  az vette fel, ak inek még 
nem volt gyermeke, azaz az újasszonyok (Csurgónagy
marton), másutt minden fiata lasszony viselte. Szegé
nyebbek mollból, sifonból, gézszerű anyagból is varr
ták.

Volt, ahol az idős asszonyok és gyászolók félre- 
vetője vászon volt még a XX. század e lején is (l/l. táb 
la ) (Csököly, Somogyszob), a fiata lasszonyoké csipke

14. A férevetőkre vonatkozó adatok nagyobbrészt saját 
gyűjtésűek. Adatközlők: Zóka Peti Lidia volt szegény
paraszt (sz. 1900) ref. Szenna; Illés Mihály volt kis- 
paraszt (sz. 1922) ref. Csököly; özv. Kiss Lajosné Nagy 
Vajda Katalin volt középparaszt (sz. 1905) ref. Csö
köly, özv. Cserti Jánosné Kis Katalin volt középparaszt 
(sz. 1901) ev. és Kovács Andrásné Tóth Ilona volt nagy
gazda (sz. 1895) ref. Csurgónagymarton ; Mitnyek Mi- 
hályné volt szegényparaszt (sz. 1907) ev. Pogányszent- 
péter; Kálmán Mártonné volt nagygazda (sz. 1906) ref. 
Somogyudvarhely; Horváth Józsefné Kis Gyura Erzsébet 
volt szegényparaszt (sz. 1893) ref. Somogyszob.

15. Gönczi Ferencnek írt levél részlete 1935.
Egy mollból levő csurgónagymartoni „kisruha" (RRM
75.27.1.) mérete 127x60 cm; egy somogyudvarhelyi „kis

vagy sifon. Iparosok asszonyai fekete csipke sálszerű 
fejfedőt hordtak a századfordulón, de ez az úri v ise
letből szárm azott.10

A  „takarittó" és „férevető” kifejezés Baranyában is 
ismert éppúgy, mint a vele kapcsolatos kendőféle is .1,

A vászon „férevetők” , kisruhák szélén levő díszítés 
is mutatja reprezentatív jellegüket. A két keskenyeb- 
bik végén levő szóttesdísz a törülközőkére emlékeztet, 
bár az ünnepi törülközőkön szélesebb színes csík is 
előfordult. Az ünnepi je lleget hangsúlyozta a kézi hor
golás vagy gyári csipke a végeken. A szőtt csíkok ún. 
„főszödéses” technikával készültek. Ritkább, ha kézi 
varrássa l utánoznak szőttesm intát18 K izáró lag tem p
lomban viselték ünnepen. Egyik fő alkalom  reform átu
soknál a nagypénteki istentisztelet volt. Csökölyben 
nagypéntek délután templomi alkalm on kívül sáfrány
nyal sárgított, esetleg sárga díszű „férevetőt”  vettek 
fel.

A fehér vászon kendőfélék viselete legtovább — mint 
a többi vászon felsőruha darabé is — a fehér gyász
ban, illetve az ún. nagypénteki gyónó ruházatban ma
radt fenn. Volt, ahol a kontyra csak  fejrevető jött (So 
mogyszob, Csurgó), másutt fejkendő is, melyet az á ll 
a la tt kötöttek meg (Csököly, Szenna, Szilvásszentm ár- 
ton). A sálform ájú vászonkedőkkel kapcsolatos meg
kötési mód volt télen a belső-somogyi asszonyoknál a 
betekerőzés. A nagybajom i nők pl. a kendő szára it 
a lu l az á ll a la tt keresztbe vetve, a végeit a fejbúbon 
kötötték meg.

c) Kisebb-nagyobb méretű „ fe jkeszkenők"

A nem vászonból való színes és fehér fe jrevaló  ken
dők XIX . századi h asználatára  bőségesen vannak a d a 
tok. Egy 1809-es összeírásban, Mikii Bözsi ládá jában  
ta lá lt rablott holmik között a következőket ta lá lták : 
„fekete selyem keszkenyőt, kék és vörös szélűt, nagy 
török keszkenőt, nagy virágokkal, pamuk szita hímű 
keszkenőt, fehér új marotin keszkenőt, két új . . .  és 
két avét patyolat fe jreva ló t. . .” 19

Joggal tehető fel, hogy a fent je lzett rablott ruha
félék között nem csak paraszti használatú  darabok is 
szerepelhettek. A  már idézett szentgáloskéri módos 
Pozsár József-féle hagyatékban 1851-ben szintén elő
fordulnak nem vászon a lapanyag ú  fejkendők.20 „A  vi
selt fekete keszkenyő, o lajszín  keszkenyő kisebb és na-

ruha", illetve „takarittó” mérete 151x89 cm, anyaga 
gyári csipke (RRM 74.18.8.)

16. Farkas Imréné Patkó Ida (sz. 1919) kaposvári lakos 
közlése. A szóbanforgó darab mérete 37x125 cm. (RRM 
77.31.3.)

17. ZENTAI J„ JPM 1969-70. 241-3.
18. Szőttesminták hímzéssel, színes fonállal történő után

zására, illetve szőttesdíszek kézi varrással történő ki
egészítésére a Buzsák és környéki horvát eredetű la
kosság ünnepi női ingein, párnavégein és gyermek- 
áqyas lepedőin vannak példák. (KERÉKGYÁRTÓ A .- 
KNÉZY J„ SMK 2. 1975. Kaposvár, 117-135.)

19. GÖNCZI F„ Eth. 53/1942/234.
20. SML Igali cs. kir. járás iratai 1852. Szentgáloskér.
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1/1. tábla. Csökölyi asszonyok fehér gyászban. Korniss Péter 
felvétele, rekonstrukció. -  Tafel 1/1. Weiber von Csököly in 
weisser Trauer. Die Aufnahme ist von Péter Korniss, eine 

Rekonstruktion.

I. II. tábla. Idős kutasi református asszony templomi öltö
zékben 1910 körül. Az RRM állandó kiállításában. Gőzsyné 
Majláth Erzsébet felvétele. — Tafel l/ll. Eine alte reformierte 
Frau von Kutas in Kirchentracht um 1910. In der ständigen 
Ausstellung des RRM. Aufnahme von Frau Erzsébet Gözsy.

I/Ill. tábla. Csökölyi fiatalasszonyok templomi öltözékben az 1920-as években. Gönyey S. felvétele. RRM F: 7218. -  
Tafel l/lll. Junge Weiber von Csököly in Kirchentracht in den 1920-er Jahren. Aufnahme von Sándor Gönyey. RRM F:

7218.
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gyobb . . .  1 nagy perkól vörös keszkenyő, 1 ujj Bétsi 
piros keszkenyő, 1 ujj zselin vörös keszkenyő, 1 avet 
zöld keszkenyő, 1 tobákszín keszkenyő, 1 fehér fodros 
keszkenyő, 1 ujj kék keszkenyő." Ugyanakkor még a 
szegényebb német lakosoknál is viseltek vászon fe j
kendőt is, pl. két mikei zsellérasszony ruhái közt is fe l
so ro lják : Stucker Istvánné, Scholl Rozália21 1853-ban 
4 igen e lavult parasztkendőt, 12 elviselt keszkenőt, 
Schal Éva22 2 „avé t”  parasztkendő mellett 6 félviselt 
keszkenőt hagyott hátra (a „kendő" tég la lap  form ájú 
lehetett).

Voltak olyan vidékek, ahol a lányoknak fedetlen fő
ve! kellett já rn iu k  akárm ilyen hidegben is. Erre N agy
bajom ban emlékeztek még az 1930-as években.23 Egy 
nagyatádi cseléd lány, Szabó Anna 1854-ben h átrah a
gyott java i ezt látszanak igazoln i.24 Az igen részletes 
jegyzék még a viselt fehér zsebkendőt is megemlíti, 
váilkendőt („nyakkendőt” ) hetet is felsorol, de fejre- 
való keszkenőt nem. E tekintetben nem volt mindenütt 
ilyen szigorú a szokás, csak a templomban nem volt 
szabad fedett fe jje l m egjelenniük a lányoknak. So- 
mogyszentpáion a dékánnak a tisztéhez tartozott az is. 
hogy a magukról elfeledkező, azaz bekötött fejű  lá 
nyok fejéről lehuzogassa a fe jkendőt.25

A fejkendő viselésében a fiata lasszonyok, lányok 
kezdték el a finom abb és a színesebb anyagúakat 
előnyben részesíteni: a feketét21’ és pirosat („tö rök” , 
később „b é cs i” e lnevezésű) és a kékfestőt, az utóbbit

1/2. kép. Pacsa viselet Veszprém vidékén Békessi-Heimbucher 
Paraszt asszony Veszprém vidékéről című képe alapján. -  
Bild 1/2. Tracht „Pacsa” in der Gegend von Veszprém, nach 
dem Gemälde Békessi-Heimbucher Bäuerin von der Ge

gend Veszprém's.

21. SML Nagyatádi cs. kir. járás közjegyzőségi iratai, Mi
ke 1853. 2 tok 97. irat.

22. SML. Nagyatádi cs. kir. járás, Mike 1853.
22. GONYEY S. gyűjtése EA 5374.
24. SML Nagyatádi cs. kir. járás Atád 1854. 2. tok 315.

irat.

1/3. kép. „Hátravető” Csurgón és környékén a XIX. sz. má
sodik felében. Régi fényképek alapján. — Bild 1/3. „Rück
werfer” in csurgó und Umgebung in der zweiten Hälfte des 

XlX-ten Jahrhunderts. Nach alten Photographien.

inkább hétköznap. Jankó János jól rögzítette azt a fo
lyamatot a Balaton mellékéről, hogyan történt az á t
váltás a fehér vászon fejkendőről a színes karto n ra :27 
„ . .  . a lányok otthon hajadonfőtt já rtak  s csak, ha va
lahová mentek, kötötték be fe jüket fehér kendővel, ké
sőbben ezt a fehér vászon keszkenőt megföstötték 
mustrára (Tapolcán híres festőmesterek voltak), s ezt 
a föstött kendőt könnyebben kiszorította a gyári kar
ton.”

Egyes községekben a vászonról más anyagúakra 
való átvá ltás egyben a színesedést is jelentette. Pl. 
Nagybajom ban a menyecskék fe jkendője a XX. szá-

25. DR. HOSS J. szíves közlése a tótszentpáli História Do- 
mus adataiból.

26. Országos jelenség vő. Gáborján A., Magyar népvise
letek Budapest 1969. 11.

27. JANKÓ 1902, 228.
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zad ele jén ünnepen fekete vagy más színű selyem, 
hétköznap kékfestő.28

De Kutason az ünnepi fejkendő a XX. század e le jén  
még finom abb, fehérített vászonkendő, melyet úgy kö
töttek meg az á ll a latt, hogy két ha jtást tettek a fül 
mellett. Az 1910-20-as években már csipke- vagy moll- 
kendő váltotta fel, de ünnepen a színe fehér m aradt.29 30 
(I/II. táb la .)

d) Konty, fe jkötő, párta

A párta, mint a lányok fejd ísze, lányságuk szim bólu
ma, a konty és fejkötő, mint asszonyi voltuk je le  került 
a nők fe jére . A je len leg i adatok a lap ján  úgy tűnik, a 
többi ruhadarabná l díszesebbek, színesebbek voltak, 
s a d ivatváltozásoknak jobban ki voltak téve.

A pártát a XV III. században fa lusi szatócsok is á ru 
s íto tták ,11 s ezért tűnik valószínűnek, hogy ezeket a 
pártákat nemcsak házilag  készítették. Egy 1975 őszén 
történt leletmentés során Tab régi, 1755-ben épült ka
tolikus temploma mellett egy kb. XV III. század végi 
párta m aradványait ta lá lták  meg, mely kissé m egvas
tagodott homlokkötő form ájú, a la p ja  kendervászon, 
melyre fém szálas hímzés, fémlemezkék, kék gyöngyök 
voltak ráillesztve, s hátul selyem szalaggal kötődött. Az 
a tény, hogy a lelet közel került a templomhoz, azt 
sejteti, hogy nemesi viseletről lehet szó, de homlok- 
kötős megoldású párták a jobbágyság körében is e l
terjedtek.

Még 1857-ből is tudunk a párta ünnepi viseletéről a 
belső-somogyi református fa lvakban , ahol a lányok 
,, vasarnap  különféle pántlikáva l, sza lagga l ékesítve 
pártát tesznek a fejükre, a fia ta labbak  hordoznak még 
bársony homlokkötőt is ,” 33 34 melyet az 1830-as években 
pintlinek is neveztek. 32'31

Hogy a párta form ája másutt másféle is lehetett, és 
nem homlokkötős, azt egy 1850 körüli, meglevő színes 
menyasszonyi koszorú (Csurgónagym arton) fo rm á já
ból és díszítéséből gondoljuk (RRM . 66.189.3. It. sz.). Ez 
drótpántra szerelt színes művirágokból á ll, fe lfe lé  szé
lesedő, karéjos tetejű.

Mind a lányok p ártá já ra , mind az asszonyok kontyá- 
ra, fejkötőjére igen szűkszavúak azok a feljegyzések, 
melyek a XIX . század közepéről valók.

Kétségtelen, hogy az asszonyi állapotot jelző fejdísz 
a konty vagy fejkötő, szemben az időnként és külön
böző célokból rákötött, rátett kendőfélékkel, leg inkább

28. GÖNYEY S. gyűjtése EA 5374. 119.
29. Saját tárgy- és adatgyűjtések 1964-65. Adatközlő: 

Tóth József né volt nagygazda (sz. 1908) ref. Kutas.
30. KNÉZY J., A fehér gyász. In: Rügyek. Kaposvár 1972. 

152-8.
31. DR. KANYAR J., Harminc nemzedék vallomása So- 

mogyról. Kaposvár 1969. 123. 1775. évi közgyűlési jegy
zőkönyvet idéz.

32. Zalánfi Judit és Bajókné S. Mária leletmentése 1975. 
(Ltsz. 75.78.1.) H : 15 és 11 cm; 0 :  3 cm két darab
ban van.

33. Csorba 1857. 91.
34. Nefelejts 1861. 11. sz. 129.
35. UJVARINÉ KERÉKGYÁRTÓ A., A magyar női haj- és

a módosságot, rangot vagy épp a szegénységet mu
tató darabokhoz tartozott (m int pl. a bundafélék is). 
Ú j anyagok m egjelenése elsőképp a kontyokat mó
dosítja, színesíti. A m indennapi konty á lta láb an  egy
szerűbb form ájú, egyszerűbb anyagú, mint az ünnepi. 
Á lta lában  a fejkötőknek, kontyoknak csak  bizonyos ré
szei készülhettek házivászonból, nagyobbrészt gyári, 
azaz bolti finom abb és sokszor színes anyagokból. Kü
lönösen áll ez az ünnepi asszony-fejdíszekre.

Ezt látszanak igazolni a korábbi leírások is. Csorba 
a Dráva menti asszonyok kontyáról ír ta :35 ,,a  menyecs
kék fe jén látni fejkötőt — káplit fekete selyem kendő
vel körülkötve, miről többnyire szalagok csüngenek.” 
Részletesebb, de hom ályosabb is a Vasárnap i Ú jság  
1862. évi le írása .36 „H osszúkás, háromszögletű konty 
ez, mely rózsaszín szövettel van behúzva, és erre á t
látszó csipke feszítve. Ezen kontyot kikerülve, a fejet 
fekete selyemkendővel bekötik, melynek végei a hom
lok felett két nagy csokrot képeznek.”  M olnár István 
1859-ben a Dél-Zselic „Szigetvidék” asszonyainak szí
nes, szalagokkal ékes nagyméretű ,,konty” -áról mesél 
e lism erőleg .37

A megye legtöbb községében az asszonyok több
nyire fekete selyem- vagy klottkendőből hátrakötött 
kontyot viseltek.

Ez a típus e lterjedt a Külső-Somogy, Kapos mente, 
Balaton mellék, Nagyberek, K is-Balaton körzete csak
nem minden katolikus községében, Külső-Somogyban 
és a Balaton mellékén még a református fa lvakban is, 
a Dráva mellett Babócsától Berzencéig katolikus hely
ségekben, Belső-Somogy centrá lis részein katolikus 
(N agyatád ), vagy vegyes vallású  helyek némelyikében 
(Lábod, Csököly) katolikusoknál (2. sz. kép).38 Ez a 
kendőből kötött kontyféle nagy változatosságot mutat. 
A Csorba-féle le írással csaknem  teljesen megegyezik 
a csökölyi katolikusoké, melyet kb. 1910-ig viseltek. Az 
ún. kápli fekete kendő megkötésével készült, melynek 
hátsó kötésébe fehér fűzőt, rózsaszín, piros, égszínkék 
szalagot fűztek. Ez a lá  a h a ja t karikáson fonták meg 
elöl kétoldalt választva , két fonatba megfonva, és a 
fej búbjára koszorú a lakban  felfűzték, a hajkontyra 
fehér sifon „fe jkötőt”  kötöttek, melynek csipke széle a 
rátett fekete kápli aló l kilátszott.39 A kendőből kötött 
kontyot különbözőképpen merevítették, vagy hogy a 
kendő szebben álljon , vagy a hajkonty tűnjön n a
gyobbnak. A papírm erevítőre rendszerint sifonsapka

fejviselet. Bp. 1937. Alapvető munkájában sok XVIII- 
XIX. századi folyóirat, helytörténeti mű adatait is fel
használta. Ő idézte több helyen Csorba művét is, a 
Nefelejts, Vasárnapi Újság cikkeit is.

36. Idézi Ujváriné 1937. 83.
37. MOLNÁR I., A drávamelléki magyarok. Képes Újság 

1859. 183.
38. Az elterjedési térkép a Rippl-Rónai Múzeum Adattára, 

Fotótára és néprajzi tárgygyűjteményének adatai alap
ján, s a megjelent irodalom felhasználásával készült.

39. GÖNYEY EA 5234. 118. A lábodi adat Mike Györgyi 
tanár 40 közlése alapján, illetve a birtokában levő lá
bodi katolikus konty alapján.
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2. kép. A kendőből kötött konty elterjedése Somogybán a XIX. sz. végén. Sási János rajza. -  Bild 2. Die Verbreitung 
der aus einem Tuch gebundene Haube in Somogy am Ende des XlX-ten Jahrhunderts. Die Zeichnung von

János Sási.

került, és legfelü lre a menyecskésen megkötött kesz
kenő/10

А XX. század ele jén a Kapos menti fa lvakban (Pu
la, Szabad i, Csorna, A tta la , Boté, Nagyberki, Kapos- 
homok) a magyarok a hajkontyra tett kerek papírt 40

„k á p li” -nak nevezték. Erre sifon főkötő került (V /lll. t.), 
melyre ünnepen fekete selyem- (a kortól függően : f ia 
ta loknál piros, időseknél kávébarna vagy fekete a la p 
színű), vagy kásm érkendő került. G a á l Nagy G áspár- 
né így írta le a felkötés m ódját: ,,A  kendőt három sa 

40. SZUHAY ?.. SMK 2. 1975. Kaposvár 312-313., vala
mint KAPITÁNY O., vízvári gyűjtése 1976. Adatközlő: 
özv. Pápics Györgyné (sz. 1914) kát.
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rokra fogták és a kontyra hátra megkötötték. Elöl a 
kendőt színesfejű gombostűkkel a fejkötőhöz erősítet
ték. U to ljá ra tették fel a homlok fölé a hajszorítót 
(gyolcscsipkére világoskék, rózsaszín, lila szalagrüssöt 
varrtak, gyöngydíszt). Mikor m indennel készen voltak, 
a kendő két szárnyát jobbról és balról a fül fölött 
gombostűvel kikötötték (feltűzték, hogy szebben áll- 
jo n ).” /|1

A lábodi katolikusok fe jreva ló ja  kereken kiképzett, 
nagyméretű, a hátrakötött kendőt hozzávarrták a bel
ső merevítéshez.

Babócsán , Vízváron a fejbúb a latt hátul volt a h a j
koszorún egy karika a lakú  kem énypapír rögzítésű, ún. 
„sám i” .

A kem énypapír karikát fekete klottal vonják be, a 
fejen kötötték fel az 55x55 cm-es tükörselyem vagy 
más anyagból levő kendőt felibe hajtva. Vízváron per
gam ennel kibélelték, hogy jobban tartson, a végeket 
feltűzték, hogy szebben álljon . Berzencén háromszög
letű hasáb la lakú  a sám i, Nagyatádon egybe szerkesz
tették a kontytartót a , ,bekötővel”  és együtt tették fel, 
a dolgozó napi piros bécsi, az ünnepi fekete selyem 
volt. Papír rögzítésű a somogybükkösdi „hátrakötő” 
vagy „k ikötő” , de ez a fe jbúbra került úgy, hogy e lö l
ről szépen látszott a sifonsapka csipkés széle a hátra
kötő fejtetőn levő szögletes része és a nyak mellett a 
kendő e lá lló  végei. Fiatalok pirosat, idősebbek kéket, 
feketét viseltek. Ehhez teljesen hasonló volt az iharo- 
siak és iharosberényiek kendőkontya/’2

Az ún. kurtafa lvakban (Törökkoppány, Kánya, Be- 
deg, Somogyegres, Döbrököz, Kurd, Szakály , G yu la j, 
Nagykónyi, Kocsola, Nak, Szakcs, Várong) egyszerűen 
„p illé sen ” hátrakötött kendője volt az asszonyoknak. 
Hogy ez szilárdabban á lljon , a csúcsoson feltűzött 
hajkontyra rózsaágból tettek sárkányidom szerű koszo
rút, vagy pap ír-,/skatu lát".41 42 43 44

Községenként sokféle eltérés lehetett a megkötés 
módját, a szárnyak rögzítését, a kendő színét, d íszíté
sét illetően.

Sok községben e lterjedt a kikötött keszkenő másik 
fa jtá ja . H atalm as méretű, többnyire fekete selyem ken
dőt úgy kötöttek meg és tűzdeltek meg tűkkel, hogy 
szélesen elterült a fej mögött, s a háton; a fül felett 
szarvszerűen kiá llt a két sarok. (Il/ ll. t.) A hajkontyra 
itt is vagy fejkötő került, vagy necc (pl. M agyaregres), 
a keszkenőnek a fejtetőre eső végét ú jságpap írra l ke
ményítették. E kontyfáié főképp Kaposvár környékén 
terjedt e l: Kaposújlak , Kaposmérő, Kaposszentbene- 
dek, Kazsok, G ö lle , Somogyaszaló községekben (11/1. 
t .) .«

Idővel elkezdtek takarékoskodni a kendő méretével, 
mert a homlokrész két sarkára varrt pertlivel is nagy
szerűen össze lehetett hátul kötni a fe jrevalót úgy, hogy

41. GAÁL NAGY G.-né., SHH 1972/1. 24-30.
42. Saját gyűjtés 1964. A nagyatádi adat RRMA: 15.

Nagyatád monográfiája 1954.
43. NOVAK J.-né, SHH 1971/1. 69-75.
44. Az RRM Fotótára: 5126 Kaposújlak; 5237 Kaposmérő;

5118 Kaposszentbenedek; 6411 Karód; 6668, 9851 So-

a két o ldalsó ága kiállt. A buzsáki, tótszentpáli, var
jaskéri, táskái asszonyok régi, ún. „tótkontyához” a 
háromszögletűen félbehajtott kendő középrészét egé
szen a homlok fölé helyezték, a homlok két szélére 
pertiit varrtak, azt kötötték meg hátul, ezálta l a kendő 
két oldalsó, kikeményített szára szélesen, „kán yá san ” 
szétterült. Ilyen módon tették fel a som ogyacsai, kará- 
di, andocsi, igali asszonyok is a „kánya keszkenyőt” 
(ll/IV . táb la ). Hogy minél szebben, szé'esebben álljon 
a kendő két o ldalsó szára , nem egészen felibe hajtot
ták, hanem úgy, hogy a belső kisebbik rész széle kb. 
6 cm-rel volt beljebb. A középhajtásnál még egy ujjnyi 
darabot behajtottak, és így a négyszeresen vett anyag
ra varrták a kötőt. Karódon a fia ta labbak  piros kas
mír vagy bécsi anyagból valót hordtak hétköznap is. 
Ha mulatni mentek, fehér m asnit kötöttek hátul a pert- 
li fölé (3 1 -4 . kép). H átrakötője volt a Balatonszent- 
gycrgy és környéki községeknek is/15

A megye asszonyainak 2 m ásfajta kontyában is sze
rephez jutott a hátrakötött kendő. A nagybajomi 
konty sokban hasonló az előbb ismertetett asszony- 
fejdíszekkel, különösképpen a csökölyi katolikusoké
val. Csakhogy ennek kontymerevítője, az ún. kapli, két 
szarvszerű nyúlványban végződött. A káp lira  tűzték a 
két fűzőt, mely m asniszerűen volt egym ásra hajtva, 
„két bokra” volt és középen pántlika kötötte össze. A 
káplira színes kásm ir „b u rittás” és tüll, azaz „r itka ” 
került/'1’ Ezt borították le aztán a hátrakötő kendővel. 
Ennek a színes anyaggal és tüllel bevont káplis fe j
fedőnek sza laggal és kendővel való beborítása meg
egyezik J. B. V itali le írásáva l.

A belső-somogyi községek jelentős részében, főképp 
a reform átusoknál, a káp lira tüll- vagy csipkefodros 
fej kötő került, s a hátra kötő kendővel nem takarták el, 
hanem gyűrűszerűén összehajtott „hátrakö tő” -vé vagy 
,,fe jszorító” -vá a laku lt a homlok felett, melyet ugyan
csak a kap lira rögzítettek. Ez a homlok fölé kerülő 
homlokszorító megnyújtotta az arcot, és festői szép fe j
dísszé alakította az egykori kontyot. A kápliról hátul 
lelógó „fűző” vagy „fiző ” (keményített, fehér színű, 
m asniszerűen megkötött szalagok) tetejére színes v i
rágos szalagokat lógattak (Csököly, Kisbajom , Kutas 
( III  I. tá b la ), Beleg, Somogyszob, Kónyi, Segesd, Vé- 
se, Somogyudvarhely (III III. tá b la )). A kontyot borító 
csipkefodros fejkötőrész miatt a kápli legtöbb község
ben 2 -3  u jjnyira kisebbedett. így Somogyszobon (re 
formátusok) a fodros, csipkés „fe jkö tő” közepébe dug
ták a kem énypapír „tutukát” , illetve „púpkontyot” . Eb
be tűzték hátul gombostűvel a fűzőt, mely itt 4 bokrú 
volt, ünnepen 6—8 bokrú is (azaz 2—2 sza laghajtású ) 
a fiata loké , az időseké két bokrú, és a két szár végé
nek is le kellett lógnia. A fűzőre színes szalagok ke
rültek, hétköznap egyszínű (piros, kék), ünnepen ró-

mogyacsa; 7449 Somogyszentpál ; 9857 Somodor; 9834 
Igái.

45. HOSS J., RRM A : 970. A varjaskéri és tótszentpáli 
adatok -  SIMON J„ Néprajzi összefüggések közsé
günkben és környezetében, Balatonszentgyörgyön. RRM 
A : 3524.

46. GÖNYEY S„ EA 5234. 119.
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ll/l. tábla. Kaposszentbenedeki kendőből kötött konty 1915- 
ből. RRM F: 5128 . — Tafel ll/l. Aus Tuch gebundener Schopf
von Kapos'zentbenedek aus dem Jahre 1915. RRM F: 5128.

Il/Il. Somogyaszalói kendőből kötött konty. RRM: 70.22.18. 
Gőzsyné Majláth Erzsébet felvétele. — Tafel ll/ll. Aus Tuch 
gebundener Schopf von Somogyaszaló. RRM: 70.22.18. Auf

nahme von Frau Erzsébet Gőzsy.

Il/Ш. Somogyacsai kendőskonty pertli rögzítéssel. RRM F: 
6668. — Tafel II III. Tuchschopf mit Pertl-Fixierung. RRM F: 

6668.

II/IV. Igali konty pertli rögzítéssel. RRM F: 9834. — Tafel 
ll/IV. Schopf aus Igal mit Pertl-Fixierung. RRM F: 9834.



252 KNÉZY JUDIT

3/1—4. kép. Karádi fiatalasszony hajviselete, fejkötője és kendőkontya a XX. sz. első felében. Horváth Terézia rajzai, 
fotói alapján RRM A: 729. Készítette Sási János. — Bild 3/1—4. Haartracht, Haube und Haubenschopf einer jungen 
Frau in Karód in der ersten Hälfte des XX-sten Jahrhunderts. Nach den Zeichnungen, Photos von Terézia Horváth.

RRM A: 729. Verfertigt von János Sasi.

zsás (rózsaszín , fehér, kék, tüzes rózsáspiros a lapú ). 
( I l l/II. tá b la .) Idősek, gyászolók kontyán csak fűzőt le
hetett viselni. A fejkötő csipkefodraiba művirágokat 
varrtak (gyászolóknak nem i), a fekete selyem vagy 
klott fejszorító keményebben állt, ha ú jságpap ír csíko
kat tettek bele. Segesden 6 bokrú volt a konty sza
lag ja / '7

Ennél valam ivel bonyolultabb volt a csökölyi és kis- 
bajomi konty. A homlokra szoruló rész, a „fe jszorító” , 
te ljesen kereken emeli meg a homlok vonalát (szem  47

ben az összes többivel, ahol ová lisán , elöl szinte csú
csoson á llt a homlokkötő). Az ún. „közép” , azaz a kar
tonból hajlított rész nagyobb méretű, 5 -7  cm széles, 
melyet klottal vontak be. Ez a közép is ráborult a cs ip 
kés, „bodros" művirágos szedéssel díszített fejkötőre, 
mely a la tt hátul régebben gyolcsból készült, maguk 
hímezte fehér „fiző ” húzódott, kétoldalt a váltig. Erre 
a „fiző re ” kerül a széles trapézidomú „hátravető", fe 
kete selyemből varrva, szegélyein és csúcsán kétsoros 
piros, ráncbaszedett sza lagsorra l díszítve.

47. Saját gyűjtések Beleg, Kutas, Csököly, Kónyi, Somogy- 
szob, Vése községekben. Adatközlők részben a 14. 
jegyzetben. Részben Nagy Mihályné (f1972), Kígyósi 
Erzsébet (sz. 1900) ref. kisparaszt Beleg.
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lll/l. Fejszorítós-csipkefodros-kerekfejkötős konty. Kutas, 1918 
körül. RRM F: 4020. — Tafel lll/l. Schopf mit Kopfklömmer- 
Spitzenkrause-Rundhaube. Kutas, um 1918. RRM F: 4020.

Ill II. tábla Somogyszobi konty 1910 körül. Gőzsyné Majláth 
Erzsébet felvétele. — Tafel lll/ll. Schopf von Somogyszob um 

1910. Aufnahme Frau Erzsébet Gőzsy.

Ill III. tábla. Somogyudvarhelyi konty- és gyöngyösbokrétás felvétel az 1930-as évekből. RRM F: 7878. — Tafel lll/lll. 
Schopf von Somogyudvarhely — Aufnahme über die Gruppe „Perlenstrauss". RRM F: 7878.
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G yászban a m űvirágokat e lhagyták, a hátravető pi
ros szalagdísze helyett fekete vagy kékesfekete sza la 
got varrtak fel, özvegy fejszorító ja fehér lett.48

Fekete hátrakötő kendő szerepeit a Szenna és kör
nyéki nők kontyában, de ők nem a fejkendő a la tt vi
selték a csipkés kontyot, hanem a bekötött fej fölé he
lyezték az un. „szarvasneccet” , illetve ..gódakontyot". 
A legrégibb tárgyi em lékek kézi horgolásúak, a köze
pén levő kis zacskószerű nyúlványba színes anyaggal 
bevont merevítő, a ,,k áp li” került, melyhez a hátralógó 
szalagokat is rögzítették (fűzők és színes szalagok), a 
horgolt csipkefodrok 2—3 rétegben vették ezt körül/*9 
A gyász garn itúrában egy ennél régebbi típusú fe jfe 
dő m aradt fenn Szilvásszentm ártonban a századfordu
lón, fekete gyöngyfonalból horgolt félgömb a lakú . Kö
zepén böckösen kiképzett, szélein szalagtartó  „ lu ka k"  
és calékozás.50

M ásfelé is e lterjedt lehetett a hajkontyra helyezett 
necc. Pl. M agyaregresen a menyasszony felkontyolá- 
sakor fekete csipkéből, fekete gyöngyhímzésű, kerek 
sapkácskát. G yap jú fonálból horgolt barna és fekete 
böckös neccek kerültek elő Kadarkútról is. Sokfelé ka
tolikusok hordták előrekötött kendő alatt.

Csipkefodrokból á lló , középen kis kem énypapír káp- 
lival rendelkező, de nem túl nagy, épp a hajkontyot 
takaró , hátul lelógó szalagokkal díszített főkötő lehe
tett D arányban , Csokonyavisontán és néhány dél-so
mogyi református községben, pl. Gyékényesen (1 4. 
kép), mely megelőzte a XX. század elejétől térthódító 
nagy, fodros, ún. szigetvári kontyot (IV  I —III. t.).

M ár a századfordulóról kim utatható a megléte egy 
nagyméretű, nagyjából tég la lap  a lakú  házivászon, 
vagy finom abb vászon alapú  kontynak (V I. táb la ). Ez 
gyári csipkesorokkal, m űvirágokkal, gyöngysorokkal 
díszített ,,konty" vagy ,,fe jkötő", melynek közepén volt 
a kis kem énypapír káp lija , piros bécsivel bevonva, a 
fejkötő hátralógó része fölött a káp lira rögzített 4 -6  
bokrú ,,fiző" és az arra terülő színes gyári szalagok 
lógtak. Csurgó, Alsók, Sarkad , Csurgónagym arton, 
Porrog, Porrogszentkirály (IV  IV. táb la ) asszonyai kb. 
az első világháború idejéig viselték. H ázilag  készítet
ték el m aguknak, a vagyontól függően 2 -4  kontya le
hetett 30 éves koráig va lak inek .51 *

A hosszúra nyúlt fe lsorolás a XIX. században létez
hető kontyféleségekről még így is vázlatos, sok község 
adata i hiányoznak, más községeknél nem tüntettük fel 
a kü önböző va llásúak  kontya közötti eltéréseket. M á
sutt csak a XX. századi fejdíszt ismerjük és nem is
merjük a korábbit.

48. Részletes leírást ad Raksányi L. RRM A: 1211.
49. Saját gyűjtések 1966-70: A : Zóka Peti Lidia (1900-

1975) volt ref. földnélküli, Zóka (Kólát) Györgyné volt
nagygazda (sz. 1920) ref. Szenna; özv. Domokos Jó-
zsefné (sz. 1905) volt szegényparaszt, ref. Patca stb.

53. A horgolt fekete necc. It. száma: 73.43.4.1. Tulajdo
nosa özv. Lőrinc Józsefné Mike Zsófia volt (sz. 1900), 
aki menyasszonyi garnitúrához kapta (sifon, moll), de 
ez volt a nagypénteki gyónó ruhája is, míg ki nem 
hízta.

1 4. kép. Gyékényesi csipkés-fűzős kerek fejkötőkonty a XIX. 
;z. végén. Raksányi Lajos rajza alapján. A rajzot Sási 
János készítette. — Bild 1 4. Ein spitzenbesetzter, geschnürter, 
runder Haubenschopf von Gyékényes am Ende des XlX-ten 
Jahrhunderts. Nach einer Zeichnung von Lajos Raksányi.

Die Zeichnung verfertige János Sási.

A konlyok sokfélesége még 1848 előtt és körül a la 
kult ki a házivászonból készült fe lsőruházat idején, s 
a színes viseletek k ia laku lásán ak  kezdetén. Természe
tesen a XIX. század második felében is történtek b i
zonyos módosulások, pl. házi vászon vagy házi hím
zésű sifonszalagok helyett a gyári színes szalagok tér
hódítása, jóform án mindenütt, ahol fehér fűzőszalag 
megléte kimutatható a kontyon (Belső-Somogy refor
mátus asszonyainak fe jd íszén).

A női kontyokat, fejkötőket érintő XX. századi válto
zások nem tartoznak je len leg i fe ladataim hoz, ezért 
csak vázlatosan érintjük e kérdést.

Az 1920-as évektől a Kapos mente néhány községé
ben (Szabad i, A ttala , Nagyberki, Csorna, Kaposho- 
mok) a kendőből kötött konty e lm aradt, s a kendő- 
konty alatti fejkötő önállósult hímes, díszes, kemény
pap írral merevített ,,neccé” .R2 A Törökkoppány környé
kiek megkötött kendőjéből ez idő tá jt szabott, papírral 
merevített, ún. pille lett.53 Balatonm ogyoród, Sávoly, 
Szőkedencs asszonyainak kontysapkájából színes, 
gyöngyös hímzésű, ún. „fityu lá t”  alakítottak ki.5'1

Csurgón és környékén az első v ilágháború a la tt és 
után nem tudták beszerezni a csehországi csipkét és 
flittereket, ezért a környéken e lterjedt ,,hátrakötő"-t 
kezdték el a fiatalasszonyok az 1920-as évektől visel-

51. RAKSÄNYI L., RRM A: 1211. Fodros, pántlikós főkötőt 
emlegettek Rinyaújnépen is; A: Kiss Jánosné Pedzár 
Katalin (sz. 1904) ref. RRM anyagában a 68.5.1.- 
68.6.2. It. sz kontyok: Hasonló volt Pogányszentpéteren, 
Gyékényesen az első világháborúig a reformátusok és 
evangélikusok kontya. (Kanyar—Kerecsényi—Knézy., Po- 
gónyszentpéter története. Kaposvár 1967.)

52. Lásd a 43. jegyzetet.
53. Lásd a 45. jegyzetet.
54. H. KERECSÉNYI Edit 1957. 123-147.
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IV/I. Szigetvári készítésű konty: Darány, 1920-30 között. 
Rajta: „tilánglival” . RRM F: 7209. -  Tafel Щ .  Schopf in 
Szigetvár gemacht: aus Darány zwischen 1920-30. Drauf 

steht: „mit Tüllangel". RRM F: 7209.

IV/I 11. tábla Szenna környéki nő kerek csipkés, művirágos 
kontybán 1920 körül. RRM F:7012. -  Tafel IV/IM. Eine Frau 
aus der Umgebung von Szenna in Schopf mit runder Spitze 

und Kunstblume um 1920. RRM F: 7012.

IV II. tábla. Nagydobszai fiatalasszony templomi viseletben. 
Gönyei Sándor felvétele. RRM F: 7446. — Tafel IV/II. E in e ’ 
junge Frau von Nagydobsza in Kirchentracht. Aufnahme von 

Sándor Gönyey. RRM F: 7446.

IV/IV. tábla. Porrogszentkirályi nő szegletes csipkés-fodros- 
művirágos-„fizős" kontybán 1910 körül. RRM F: 7202. — 
Tafel IV IV. Eine Frau von Porrogszentkirály in Schopf mit 
eckiger Spitze-Krause-Kunstblume-Schnürchen u, 1910. 

RRM F: 7202.
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V I. tábla. Csurgói, sarkadi, alsoki, nagymartom menyecske- 
konty 1918 előtt. Gőzsyné Majláth Erzsébet felvétele. -  Tafel 
V/l. Schopf jungen Weiber von Csurgó, Alsók, Sarkad, Nagy

marion vor 1918. Aufnahme von Frau Erzsébet Gőzsy.

V/ll. tábla. Csurgói, alsoki, sarkadi, nagymartoni menyecske- 
konty 1918 utón. Gőzsyné Majláth Erzsébet felvétele. — Tafel 
V II. Schöpfe junger Weiber von Csurgó, Alsók, Sarkad, Nagy

marton nach 1918. Aufnahme Frau Erzsébet Gőzsy.

V/NI. tábla. Kendőből kötött konty alatti sifonfőkötő Szabadiban (Kapos mente). Knézy Judit felvétele. — Tafel V/l 11. 
Schifonhaube unter aus Tuch gebundenem Schopf in Szabadi (Kapostal). Aufnahme von Judit Knézy.
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ni/« azaz fekete kendőből kötött kontyot (V/ll. táb la ). 
A legnagyobb területen a csipkés-fodros, művirágos 
szigetvári konty terjedt e l. A Zselicból pontos adatok 
vannak arra , hogy Kadarkúton kezdték el először vi
selni a szigetvári kalapos á lta l összeállított kontyot, 
ahonnan elterjedt a d ivat az egész Zselicben , de fő
ként Szennán, Zse lick islakon , Patcán, Szentmárton- 
ban ,ü0 Hedrehelyen kb. az 1920-as évektől. Belső-So- 
mogy DK-i fa lva iban  ennél régebbi lehet (p l. Darány- 
ban, Ká lm áncsán , Csokonyavisontán, G igén , Rinyako- 
vácsiban) éppúgy, mint az ún. Szigetvidék3' (ma n a
gyobb része Baranyához tartozik) fa lva iban , de elég 
messzire eljutott, pl. Lábodra és Nagykorpádra is. A 
somogyi női fe jviselet-kutatásunknak egyik legérdeke
sebb fe ladata annak kiderítése, hogy e nagyon színes
fodros kontyot mi előzte meg sok községben, ahonnan 
az előzményekre máig nincsenek adata ink .

2. IN G EK

M unkánkkal egyidejűén készül dr. Kerékgyártó Ad
riennek a paraszti eredetű női ingek, vószonszoknyák 
szabástípusairó l szóló fe ldolgozása, ezért a XV I11—XIX. 
századi viseletadatok értékelésénél részletesen nem is
mertetjük a szabásokkal kapcsolatos feltevéseinket.

a ) Női hosszúing vagy „ hosszúümög"

Az ingvá llat vagy alsó inget és a péntölt egyesítő 
hosszúing igen régi múltú lehet. A XV III. századi ne
mesi inventárium ok m indenesetre em legetik* a ,,fél- 
inggel" együtt. Pl. Szita Lőrinc hagyatékában Nagy- 
szakácsiból 1763-ban 8 db asszonyi „hosszú ümögh” 
találtatott. 1809-ből viszont egy felsőm ocsoládi cse
lédlány kéri a Kacskovics kastélyban teljesített szo lgá
lata fejében többek között a konvenciós levélben ígért 
,, hosszú ümögöt".55 56 57 58 59

Csorba József a Dráva mentére teszi a XIX. század 
közepén a hosszúing használatát, sajnos nem jelö li 
meg név szerint, mely községekben: „van nak  ismét 
helységek, főképp a Dráva fe lé, hol hosszúümögben, 
mely elöl hasítva, a melykas a ljá ig , csak ga landdal 
összekötve, hogy duzzadt em lőjüket kaczérkodva s alig 
takarva látni lehessen, hátul sok ráncba szedve színes 
vagy szinetlen köténnyel a derékon körülkötve já rnak  
a nők.’’60

A még ma is fe llelhető hosszúingek nem bő szabá- 
súak. Térd a lá  érnek, szűk, többnyire ga llé rta lan  nya-

55. Csurgó, Sarkad, Nagymarton, Alsók, Pogányszentpéter 
községekben.

56. GÖNYEY S„ Muskátli 1937. 35-41.
57. ZENTAI 1969-70. 242.
58. SML Inventoria 1763.
59. SML Kacskovics családi levéltár. Konvenciós levelek 

1800-1820.
60. CSORBA 1857. 91.
61. A karádi ingek adatait gyűjtötte 1962-ben Horváth Te

rézia. RRM A : 729. Mind a Néprajzi Múzeum, mind a 
Rippl-Rónai Múzeum számára vásárolt horszúingeket.

62. SML Inventoria 1758.

kúak, elöl hasítékkal és pertlivel záródnak, esetleg 
gombbal. U jjuk szűk, bevarrott, pálhával ellátott. Az 
u jjak  végén csipke van többnyire, hasítékja mellett fe
hér hímzés vagy fehér vászonból cakkos szélű rátét. 
A szoknyarészen kétoldalt többnyire 1-1 három szög
letű betoldás van bővítés cé ljáb ó l. Karódon, Ando- 
cson, Som ogyacsán, Szorosadon — tehát néhány kül
ső-somogyi községben — még viselték 1940—50 között 
idősebb asszonyok. Az e században gyűjtött adatok 
szerint a hosszúingeknek csak  felső része szolgált fe l
ső ruhaként, mert szoknyarésze a legalsó pendely volt, 
amely még 1-2  pendelyt és egy felsőszoknyát vettek 
fel. A karádi hosszúingek ele jén „m esterke ’’ (szálhúzá- 
sos hímzés) és laposöltéses varrás van a hasíték mel
lett.01 Dél-Somogyból ez ideig nem gyűjtöttünk ilyen 
hosszúinget, holott Csorba adata i szerint igen á lta lá 
nos típus lehetett.

b) Rövid, bő felsőing : kising, „ fé l ümög", féling

A term inológia női felső testet takaró u jjas , kb. de
rékig érő, elöl hasítékkal e llátott ingfélét je lez. A  XX. 
századi zselici és belső-somogyi recens adatok sűrűn 
ráncolt derekú és u jjú , mellévarrott ujjú inget nevez
nek fé lingnek. Ettől függetlenül a XV III. században le
hetett másféle szabása is. A korabeli nemesi inventá
riumok is em lítik: pl. 1758-ból Sárközi Jánosné hagya
tékából „fé ling  táczliva l, különösen pár féling csipké
vel és hasonló” ,02 Bárány Györgyéből 1765-ből B a la 
ton boglárról „egy pár patyolat fél ümögh és egy 
gyolcs".03

Ezzel a kifejezéssel szerepel az 1809. évi, Angyal 
Bandi á lta l rablott holmik le ltá rában  is : „patyo lat új 
és viselt, csipkés ujjú félüm ög’’.0/‘ Persze ez esetben 
nem nehéz m egállap ítan i, hogy nemesi félingekről le 
het szó.

I. B. V ita li 1828-ban a Sió menti paraszt nők ünne
pi ingéről megjegyzi, hogy rövid, hófehér vászonból 
való és „sem m iesetre sem modern szabás szerint” .65 
A Rinya és Dráva menti asszonyok ingével kapcso lat
ban éppen ezek gazdag redőzöttségét figyelte meg. 
Az utóbbi valószínű bőven ráncolt, mellévarrott ujjú 
felsőing lehet, a későbbi fennm aradt tárgyi emlékek 
a lap ján .

Az 1852-54-es évek között íródott paraszti hagyaté
ki levéltárakban00 elég homályos körülírással fordulnak 
elő a női ingek, „3  avét vászon ümög” 07 „gyolts kis- 
ümög” ,08 „1 rövid ótska ümög” , „3  fél ümög’’.09 A  fé l
ing, kising elnevezések a hosszúing használata idején

63. SML Inventoria 1765.
64. GÖNCZI 1942.
65. J. B. von VITALI 1828. 83.
66. SML Nagyatádi cs. kir. járás, Mike, Schal Éva hagya

téka.
67. SML igali cs. kir. járás 1852. Szentgáloskér jún. 28. 

2., 3. sz.
68. SML Nagyatádi cs. kir. járás 1854. Atád, Szabó Anna 

javai. 2. tok 315.
69. Ugyanott 1853. Kisatád, Vas Antalné Pap Erzsébet ja 

vai 123. sz. irat, valamint 1.a.67. jegyzetet.
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alaku lhattak  ki, bár kising az elnevezése Drávagár- 
donyban a bőujjú felsőing a lá  felvett szűk, rövid a lsó 
ingnek is. A XIX. századi darabok dereka rövidebb 
volt, mint a XX. század e le jieké. Tárgyi em lékeink erre 
leg inkább Belső-Somogyból (Lábod, Görgeteg, N agy
korpád) és Nagyberekből vannak. Pl. a N éprajzi M ú
zeum 83.963. sz. görgetegi női ingének 40 cm az e le 
je  hossza, a 93932. sz. lábodi lenvászon ingnek 34 cm. 
Keskeny kézelőjükön levő egyszerű m értanias, ún. , ,pa
rasztöltés”  (á tcsavart tűzőöltés) is mutatja e darabok 
régiségét. A Buzsák környéki horvát eredetű falvak 
többnyire lenvászonból való XIX. század végi női ingei 
ugyancsak ilyen rövidek.70 A Lakácsa környéki horvá- 
toké már 15-20 cm-esre rövidült le. Az előbb említett 
vidékeken a rövidebb és elöl végig hasítékolt női in
gekre a felső szoknya nem pontosan a derékon, ha
nem egy tenyérnyivel fe ljebb került. A  házi vászonból 
készült felsószoknyák (b ik lák) övpántja ennek megfe
lelően szélesebb is volt, mint az alsószoknyáké.

A  belső-somogyi, zselici és Kapos menti és nagybe- 
reki községek fé ling je , bokrosingje, k isingje — a re
cens adatok a lap ján  -  felső ing volt, a la tta szűk ujjú , 
bevarrott, kevésbé díszes alsó inget hordtak.

Mezőn, a ratásban  viszont a felső bodros ujjú inget 
vették le, és a sima szűk u jjúban  dolgoztak. A  leg
gyakrabban a kézelőt hímezték, fehér lapos- és „luk- 
h ím zéssel". F iatalok esetén piros vagy piros-kék ke
resztszemes is előfordult e bőven ráncolt u jjú ingeken, 
vagy piros laposhím zés, ünnep i és hosszabb ujjú in
gek karján  hosszában futó m értanias m intakincsű var
rások is voltak díszes összeöltésekkel (Belső-Somogy- 
ban van erre elsősorban adat) (VI I. táb la ). A  már idé
zett buzsáki és környéki dolgoztunkban leírtuk, hogy 
itt színes szőttesbetét is volt az ujj hosszában, s mel
lette színes hímzés. M agyaroknál igen ritkán tettek 
szőttesdíszt ruhafélére , de van rá példa női ing kéz
elő jén.

Á lta lános volt a megyében, hogy az ing u jja , külö
nösen az ünnepi daraboké, finom abb anyagból készült 
(p l. sifon, moll, „vap é r”  vagy finom abb lenvászon), 
mint a dereka. Lenvászon ing esetén a derék söté- 
tebb színű volt, mint az u jja .

c) Alsóing  — , ,szükimeg"

Erre az ingtípusra a XV I11—XIX. századi forrásokból 
nem tudunk következtetni. Viszont későbbi analóg iák  
azt m utatják, hogy a bő, mellévarrott ujjú ing a latt az 
alsó ing szerepét töltötte be. A XX. század elején 
egész vidékek felsőingként viselték nyáron díszesebb 
változatait, így Külső-Somogyban és az ún. Vízmentén, 
azaz a Kapos mente Ny-i részén. Ezek az ingek szűk,

70. KERÉKGYARTÖ-KNÉZY 1975. 121-123.
71. Pl. a Rippl-Rónai Múzeum 67.6.6. Itsz. somogyszobi női 

ing je.
72. Törökkoppány környékén piros lapos- és lukhímzéses

női szűkingek is gyakoriak voltak lányok és fialalasz-
szonyok ruhatárában az 1900-as évek elején. A Kapos
mentén a piros mellett ritkábban kék-piros keresztsze
mes hímzés díszítette a női ingeket.

ritkábban bő, ráncolt, bevarrott u jjúak , elöl végig gom
bolások, nyakukon fe lá lló  nyakszegésük van, d ísze
sebb d a rab ja ik  sifonból készültek. Ritkábban előfor
dult felső ingként való használata Belső-Somogyban 
is ,71 van néhány díszesebb darab  is e vidéken. (Lásd 
a VI II. t. ujjvég részletét!)

Ezzel szemben a XX. században gyűjtött Kapos men
ti és külső-somogyi női ingek között sokkal kevesebb 
a bő mellévarrott ujjú ing, és sokkal több a fe lső ing
ként használt díszes „szűkim eg” . Ezeknek a szűk in
geknek a díszítése mindkét vidéken (Külső-Somogy, 
Kapos mente)7- mind fehér hímzéssel, majd piros ke
resztszemes hímzéssel ((VI III. táb la ) történt a nyakán, 
u jja  szé én és a mellén. A Törökkoppány környékiek 
viszont sokkal díszesebbek, rangosabbak mind a fehér 
hímzések, mind a keresztszemesek tekintetében, mint 
pl. a G ö lle , Attala környékiek. A piros lapos-, „ lu k 
hím zéseket” (VI IV. táb la ), keresztszemes darabokat 
á lta láb an  fiata lok  készítették. Inventárium okban a 
„k is in g ” je lö lés szűk alsó inget is jelenthetett.

3. SZO KN YA FÉLÉK

Bikla, péntöl
A házi vászonból való szoknyaféléknek kétféle e lne

vezése ismert a múlt századi iratokban és az em léke
zésanyagban is : bikla és péntő vagy péntel. A XV III. 
századi nemesi inventárium ok csak szoknyáról beszél
nek, a XIX századi paraszti iratokban péntel, péntöl 
is szerepe l.'3

Jankó János feltevése, hogy a felsőszoknyaként 
használt vászonszoknya neve volt a b ikla , s az a lsó 
szoknyáé a péntöl. De lehetett eltérés a névhaszná
latban. Vitali a Sió mellett „ráncos pentelt" említ, v i
szont a Rinya és Dráva mentén gazdagon ráncolt bik- 
lát.74

A bikla felsőszoknyaként való elnevezésé': Belső-So
mogyban igazolták gyűjtéseink, s az orm ánsági, D rá
va menti párhuzam ok (pl. a lakácsa i és környéki hor- 
vótoknál is bikla a felsőszoknya). Lábodon arra a kér
désre, hogy mi a különbség a pendely és bikla kö
zött, a következő választ kaptuk: a bikla hosszabb volt, 
mint a péntöl és fe ljebb rögzítették meg a deréknál a 
mell alatt, mint a péntölt, de nem annyira fent, mint a 
Lakácsa környéki horvátoknál. Más községekben arra 
is emlékeznek, hogy a felső vászonszoknya a b ik la .75

így a szennaiak és környékiek is használták a bikla 
szót. Nyiri Antal alsószoknya értelemben írta fel. Gö- 
nyey Sándor ezt írta : „A  nők régebben csak két »bik- 
lá«-ban jártak , am it magukszőtte kendervászonból ké-

73. Szentgáloskéren „pendel” . Lásd 67. jegyzet.
74. Vitali 1828. 83. Jankó 1902. 429.
75. Saját gy. Adatközlők: 1968-ból: Kiss Istvánná 72 éves 

ref., volt szegényparaszt; özv. Zsobrák Györgyné 76 
éves ref., szegényparaszt.
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Vl/I. tábla. Csökölyi fehér gyászing ujja. — Tafel Vl/I. Hem
därmel in weisser Trauer von Csököly.

VI II. Somogyszobi női szükimeg ujja. — Tafel Vl/ll. Ärmel 
eines weiblichen Humpelhemdes von Somogyszob.

VI/ЧИ. Törökkoppányi női szükimeg eleje. — Tafel Vl/Ill. Vor
derseite eines weiblichen Humpelhemdes von Törökkoppány.

VI/IV. tábla. Törökkoppányi szükimeg eleje. Gőzsyné Majláth 
Erzsébet felvételei. — Tafel VITV. Vorderseite eines Humpel
hemdes von Törökkoppány. Aufnahmen von Frau Erzsébet 

Gőzsy.
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szítettek, s a felső biklát kétoldalt felem elve derekuk
ra feltűzték” . Itt nem egyértelmű, hogy a felsőszoknyát 
je lenti, de a következő részben alsószoknya értelem 
ben a péntöl szót h aszn á lja : ,,A  péntölt egybevonták 
a pruszlival, erre öltöttek 80 cm hosszú durva vászon
szoknyát, mely sűrűn volt ráncolva, felül a bu jtatékja , 
ebbe húzták a fűzőt vagy kötőt".'6

Viszont Külső-Somogyban és a Kapos mentén felső 
vászonszoknyáról emberemlékezet óta nem beszélnek, 
a péntölt már csak mint alsószoknyát emlegetik. 1809- 
ben a már említett Mikii Bözsi ládá jában  is csak „pen- 
delyeket” ta lá ltak  a fekete karton- és kékvirágú szok
nya mellett.76 77

A külső-somogyi Szentgáloskéren 1851-ben egy jó 
módú gazda hagyatékában sok nem házi vászon fe l
sőszoknya mellett ,,1 alsó  fé lviselt pendelt”  em lítenek, 
ami vászon alsószoknyát je len t.78 79

Van egy kifejezés, melyet vászon felsőöltözetek ese
tében használnak párban bizonyos darabokra együt
tesen, nevezetesen a „fehér ruha” , illetve „ru h a ” , 
amely 1 gatyát jelentett 1 inggel vagy 1 inget 1 szok
nyáva l: pl. Toronyban 1854-ben „18 félviselt fehér ru
ha” ,70 Nagy-Korpádon ugyanez évben „3  pár avétt fe
hér ruha”  inget és gatyát jelö lt.

Csökölyben „6  viselő avétt ruha” Varga Istvánné, 
Bankos Sára  ingeit és szoknyáit vette szám ba.80

A fehér gyászöltözékben fennm aradt vászon felső
szoknyák 6 -8  szelesek, két sor szedésük van felül. 
Nagyatádon még emlékeztek arra , hogy a felső vá
szonszoknya övrésze, a , .szoknyám éi!” díszesen ki volt 
varrva .81 Belső-Somogyban, Buzsák környékén az ün
nepi vászonöltözékhez lenvásznat használtak fel.

A pendelynek vagy a vászon felsőszoknyának fe lső
résszel ellátott, azaz összevarrt változatai is előfordul
tak. Csokonyavisontán pl. a fehér gyászhoz ún. hátas
szoknyát vettek fe l,82 a Zselicben pedig a vászon a lsó 
szoknyához hozzávarrták a fekete vagy fehér mellény
részt82 (német Kötzel hatása?).

Az alsószoknyák között volt pl. vállpántta l ellátott is. 
Ezeknek tárgyi em lékeit ez ideig nem őrzi a Rippl- 
Rónai Múzeum.

A XIX . század első fe lének női viselete tehát n a
gyobbrészt fehér vászonból készült, a hétköznapi dur
vább (pl. kendervánszonból, kócvászonból), az ünnep
napi finom abb (kenderből és lenbő l: szá lavászonból) 
és bővebb, ráncoltabb. A  Balaton és Sió mellékéről 
viszont már megjegyzi V ita li, hogy hétköznap vászon
ba, ünnepen pedig tarka cicbe és kartonba öltözik a

76. NYÍRI A., A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelv
járása. Kaposvár 1939. 48.
GÖNYEY, 1937. 35-38.

77. GELENCSÉR S., Házi vászon készítése és felhasználása 
a Kapos mentén. In: Somogyi Múzeum Füzetei 13. 42- 
43. Kaposvár 1968. 34. „kispéntöl” és „bőpéntöl" leírá-

■ sa, és Gönczi, 1942. 234.
78. Lásd a 67. jegyzetet.
79. SML Nagyatádi cs. kir. járás 1854. 1-56. 1. tok 350

Zadravetz Ferenc féltelkes gazda.
Nagykorpád 1854. 2. tok 234. sz. irat Kis Mihály 56. sz.
lakótelek tulajdonosának hagyatéka,

fehérnép. Csorba kiemeli a vasárnap i viseletnél a f ia 
tal nők tarka szoknyáját, fehér kötényét. Természetes, 
hogy a fejkendő, konty, pántlika mellett a kötény is 
egyik gyors követője a d ivatnak, a viseletben történő 
változásnak. Minthogy szép számmal rendelkezik a 
R ippl-Rónai Múzeum fehér vászon női és férfi köté
nyekkel, s ezek egy része szépen díszített, hímezett is, 
a vászon- és színes kötények váltása , form ája figyel
met érdem elnek.

4. N ŐI KÖ TÉN Y

A V ili. századi nemesi inventárium ok elég követke
zetesen h asználják  a kék kötény, patyolatkötény (rend
szerint csipkés) kivarrott tafota kötény kifejezéseket. 
1762-ből az egyik inventárium „elékötőt”8'* emleget, 
„egy világoskék, fehér pántlikával elékötő, sötét kávé
színű vörös selem virágokkal kivarrott elékötő” . Ez a 
kifejezés ismert volt még a XIX. század közepén is, pl. 
M ikében két hagyatéki leltárban is szerepelt 1853- 
ban .85 Korádon még a XX. században is használták a 
régies „e lő ru h a”  kifejezést.

Sokkal á lta lánosabb  a kötény m egjelölés a XV I11 — 
XIX. században, mint a mai öregek em lékezetében.

Somogybán használták még a „su re” elnevezést is, 
mely a német lakosok és az iparosok melles kötényei
nek hatására terjedt el, és elsősorban melles kötényt 
jelentett, míg a régebbi kötény csak  deréktól lefelé 
fedte a testet. Á lta lánosságban  mondható a fennm a
radt darabok a la p já n , hogy a Külső-Somogyban és 
Kapos mentén emlékezet szerint mind a férfi, mind a 
női kötények keskenyek, kb. egy vászonszélből kike
rülők voltak, s a szoknya vagy gatya a ljátó l 5 -10  cm-re 
értek le. Nem lehetett különösen nagy különbség a női 
és férfi vászonkötény között. A Kapos mentén pl. mind
kettőre koszorús hímzést varrtak az alsó  szegély fölé. 
Hétköznapra kékfestő kötényt vettek fel, erre is szeret
tek koszorús hímzést rávarrn i.80 Külső-Somogyban a 
fiata l nők ünnepen hosszú, keskeny, tég la lapa lakú  
kék vagy fekete kötényt hordtak már a XIX. század 
végén. A Zselicben és Belső-Somogyban viszont meg
őrződött a fehér gyászban a fehér vászonkötény vise
lése, és ez nőknél rendszerint bő ráncolt, 3 szélből va
ló csipkés, azsúros a ljú  (D arány , Somogyszob, Csö- 
köly, Zse lic), kb. 150-210 széles, és díszesen van elöl 
összevarrva csipke- vagy farkasfog betéttel.87

A szennaiak és a környező községek lent nem ter
meltek, Csökölyből cseréltek lenfonalat. így a nagy-

80. SML Nagyatádi cs. kir. járás 1953. (47—199) 122. irai 
Varga Istvánné Bankos Sára javai.

81. RRM A : 15. Nagyatád monográfiája 1954. 24.
82. RAKSANYI gyűjt., RRM A : 1211. és Knézy, 1972. 157. 

Kálmáncsáról.
83. Szennai adatok Gönyey, 1937. 36. és Knézy, 1972, 156
84. SML Inventoria 1762. Thulman Pálné hagyatéka.
85. Mindkettő Mikéből. Lásd 21., 22. jegyzet.
86. GELENCSÉR, 1968. 44.
87. KNÉZY 1972. 155-157.
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pénteki gyónóruha köténye sok csa lád ná l lenvászon
ból készült.

A XIX. század közepén a színes kötény használata 
annyira á lta láno s volt, hogy azokon a vidékeken is 
viselték, ahol a fehér vászon fe lsőruházat még meg
volt.

A finom abb anyagból való fehér vagy színes kötény 
kezdetben követte elődjének form áját, szabását, bő
ségét.

Bő, ráncolt, rakott, színes kötényekről a Zselicből, 
Csurgó környékéről, Csököly vidékéről m aradtak fenn 
tárgyi em lékek, fényképek. U jházy Ferenc 1862-ben 
..igen bő” sötét színű kötény viseléséről írt.88

A nem házi vászon kötényeknek kezdetben á lta lá 
ban kék, kékfestő, fekete, fehér a színe, míg a „prusz- 
li" , vállkendő gyakran volt piros „b é cs i” , vagy csupán 
piros sujtásos. A kékfestő á lta láb an  a dolgozó napi ru
házat cé ljá ra  rögzítődött. A m unkaruházattal, az utazó, 
hétköznap délutáni, mezőre k ijáró öltözetekkel kap
csolatosan megjegyzendő, hogy ezek cé ljá ra  nem min
dig vették meg a színesebb festőanyagot, vagy gyári 
kartont, hanem házi vásznat festettek otthon vagy kék
festő mesterhez vitték el. A szegényebbek sokszor ün
nepi ruházatukat is házilag  festették.89

A somogyi viseletekben a XX. század elején is á lta 
lános szinte, hogy a kötény ünnepen sötét színű, „ fe 
kete fa lú ” , azaz a la p ú ; esetleg m egm aradt fehér szí
nűnek; hétköznap kékfestő vagy fekete, fiata lok ese
tén is. A már idézett felsőm ocsoládi szerződésben a 
cse léd lány már 1809-ben kék kötényt kapott konven
cióba. Mikii Bözsi lád á jáb an  is ta lá ltak  kék köténye
ket is a rabolt holmik között, ugyanebben az évben.90

5. V Á LLKEN D Ő , „N Y A K K ES Z K EN Ö ” V A G Y  
„N Y A K K E N D Ő ”

Az ing fölé a felsőtestre kötött vállkendő fontos a l
k a tré sz e  vo lt  a házi vászonból való viseleteknek. Csak 
a sonkaujjú , po lgárias szabású blúzok, „ré k lik " , „ le 
vesek” fölé nem kellett már tenni vállkendőt, csak  hi
degben.

1853-ból házi vászon „nyakkendőt” ismerünk Kis- 
atádról egy zsellérasszony fennm aradt csekélyke ruha
tá ráb ó l; „3  avitt szoknya, 2 nyakkendő, 1 fekete fes
tett fejkendő, igen hitvány, 1 rékli, ócska, 1 rövid ótska 
ümög” -ből álló  együttesnek valószínűleg minden d a 
rab ja házi vászon, még a feketére festett fej kendő is.91

U jházy Ferenc 1862-ből való ra jza és le írása a nagy
méretű fehér vállkendő h asználatára  utal. „A z asszo
nyok ruhái többnyire sötétek, kötényük igen bő, s fe
kete színű, felső testöket nagy fehér kendő fedi, me
lyet széles fodor környez.”92 Ez már gyári anyagból v a 

88. UJHÁZY F., Vasárnapi Újság 1862.
89. GELENCSÉR, 1968. 42-44.
90. Lásd 59. és 64. jegyzetet.
91. SML Nagyatádi cs. kir. járás 1853/47—199/123. sz. Vas 

Antalné Pap Erzsébet hagyatéka.
92. UJHÁZY, 1862.

ló vállkendő (utal erre a fodor megléte), de nagymé
retű. A Csökölyben gyász a lka lm ával, illetve nagypén
teken használatos házi vászon vállkendők abrosz mé
retűek (az 50.1.13. It. számú 160x160 crri-es), megköté
sükkor a kendő széle a könyök vonalá ig , sőt an n á l is 
le jjebb ért, hátul a sarok jóval a derék a lá , a megkö
tött két vég a hátul levő sarok a la tt van. Ismeretes 
Belső-Somogy sok jómódú református községében a 
XX. század ele jén nagyméretű kásm ir vagy selyem 
nyakba való kendő h asználata . Ezeket sarkosan h á
romszögbe hajtva tették fel, de a nyakon levő hajtást 
annyira felsodorták, hogy a rojtok a vá lla t takarták 
csak (Somogyszob—Csurgó vonalán). (IV/IV. táb la .)

De fennm aradtak a XX. század ele jé ig  mind a Zse- 
lic, mind Belső-Somogy fa lva iban  a színes, ünnepi, 
fiata lasszony ruházat nagyméretű, fehér sifon vállken- 
dői, melyneknek sarka it fehér lapos- és „lukh im zések” 
díszítették. A hímzett sarkokat, hogy jól lehessen látni, 
sok fa luban elöl övvel lekötve tartották, és nem vetet
ték a mellen keresztbe és kötötték meg hátul a csípőn 
(pl. R inyahosszúfalu ).93

M ár a XIX . század 50-es éveinek paraszti inventá- 
rium aiban is em legetik a „fé lkendőket". Ezek olyan 
nyakbavaló női keszkenők, melyek négyzetes kendők 
felibe vágásával, vagy eleve háromszögletűre készül
tek. Pl. Atádon egy szolgáló lány „nyakkendő i” között 
em lítenek egy „fehér fél nyakkendőt”  is. Szenna és 
környéke, Csököly és környéke lányai, fiata lasszonyai 
viselték a félkendőt a je len század e le jén , de ugyanitt 
használatban  voltak egész vállkendők is.

TELJES Ö LTÖ Z ÉKEK , KÉSZLETEK A  XX. SZAZAD 
KÖ ZEPÉN

A hétköznapi, illetve a nyári aratóöltözékekhez hoz
zátartozott két vászonból készült ruh adarab : karvédő 
kesztyű és lábszárvédő harisnya , melyet még a XX. 
század első felében is használtak megyeszerte. Ilyet 
látott 1828-ban V ita li. „A  kart egészen a kézfejig és 
a lábat bokáig fehér vászon kesztyűbe és harisnyába 
(gam asni fé lébe) dugják, am elyeket főleg m unkanapo
kon gyakran vá ltan ak .”94

Hozzátartoztak a XIX. század közepén a lányok, pa
rasztasszonyok öltözékéhez különböző kiegészítő ru
hadarabok és kabátfélék, melyek á lta láb an  nem ké
szültek vászonból.

A  fiata l lányok, asszonyok ünnepi garn itúráiban  már 
gyakran szerepelt a pruszli, női mellény. Többnyire szí
nes volt az an yag a : „p iros, selem ,1'1 kék, czicz’ ’90 je l
zőkkel említik pl. két vagyonleltárban. Ing fölé, vá ll
kendő a lá  viselték. Nagyon valószínű, hogy szegé-

93. Hasonló módon tették fel néhol a sál formájú csipke
kendőt is, pl. Csököly. RRM Fotótára 7228; 7218; Gö- 
nyey Sándor 1926. évi felvételein.

94. UJHÁZY, 1862. 268. .... s> -
95. Lásd 13. jegyzet. -........
96. Lásd 21. jegyzet.
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nyebb rétegek vászonból varrták a pruszlit is, házilag 
vagy kékfestő mesterrel festették.

Hogy mi tartozott a XIX. század közepén egy-egy 
személy ruhakészletébe, arra  u talhatnak a már több 
ízben idézett hagyatéki le ltárak. Ezekben nem szerepel 
az összes ruhadarab , pl. az a ruha, am elybe a halot
tat öltöztették, s a koporsójára tett szőttes és kendő
félék, am elyeket vele együtt temettek el.

Á lta lában  fehérben, fehér vászon alsó- és fe lsőru
házatban temették a somogyi m agyarokat, mert fehér 
volt a gyász színe, vagy b ibliai példára hivatkoztak.'1. 
Egyedül a lábbelit (bocskort, csizm át, cipót) nem tették 
rá, csak harisnyát.

Fiatalasszonyok, lányok, m ódosabbaknál idősebb 
asszonyok koporsójára is terítettek színes keszkenőket 
(á lta láb an  vállkendőt klottból, selyemből) és szőttes 
kosárruhákat is.97 98

De ezek levonásával is van bizonyos számszerű e l
igazító értéke az inventárium ok ad ata in ak . Pl. Atádon 
ázv. Krivarits Jánosné, G ásp á r Kata lin  cselédasszony 
után m aradt ruhák :

„2  fé lviselt szoknya
2 viselt kötény
3 kis ümög
1 viselt sávoly kendő
2 kis keszkenő”99

Elég szegényes készlet. Ugyanígy Csökölyben Varga 
Istvánné, Bankos Sára 1/2 telkes asszony hagyatéka 
ruhákban és textíliákban mindössze ,,6 viselt avult ru
ha, 2 párna, 2 vánkos” .

Ennél sokkal részletesebb és a vászon ruhadarabo
kat kiegészítő, színes anyagokból való ruhadarabok
ról is elég pontos e ligazítást nyújt a takarékosnak lá t
szó nagyatádi szolgáló, Szabó Anna megm aradt ruha
tára . E helyt az egész vagyonleltárát közö ljük :100 

,,1 nyak kendő piros sujtásos 
1 kék kötény 
1 konyha kötény 
1 czicz rékli sujtásos 
1 szoknya 
1 szoknya jobb 
1 szoknya még jobb 
1 fehér kötény 
1 fehér fél nyakkendő 
1 piros nyak kendő 
1 fakó nyak kendő 
1 viselt nyak kendő 
1 viselt nyak kendő 
1 kék nyak kendő 
1 kék rőf pántlika 
1 gyolts kisümög 
1 vászon kisümög 
1 vászon kisümög 
1 vászon kisümög patyolat u jjas 
1 viselt ümög

97. KNÉZY 1972. 152-158.
98. Sok textília eltemetése általában jómódú családoknál

volt szokásban.

1 igen rossz ümög 
1 alsó szoknya, rossz 
1 alsó  szoknya még rosszabb
1 viselt fehér zseb kendő
2 avitt csizma

1 párna 
1 vánkos 
1 acskó toll 
1 rossz lepedő 
1 ágyterítő kék 
1 törölköző kendő 
1 félkendő 
1 ima olvasó
1 fésű
2 kusztora kés 
2 gyűrű
1 lá d a ”

A Somogy megyei 1852—54 közötti vagyonleltárak 
teljes anyagának feldolgozása majd további eredm é
nyeket hoz e kérdésben. Azonban módosabb gazdák 
esetében alig történik említés ruhafélékre, azokat ha 
mar szétosztották, nem vagy csak részben vették jegy
zékbe, hiszen sokkal nagyobb értékek örökítéséről volt 
szó.

Hellyel-közzel azonban gazdagabb emberek ruha
készletét is mind számbavették, pl. ha árvái m aradtak, 
özvegyem ber örökölte a fe lesége ruházatát is, mint pl. 
Szentgáloskéren Pozsár József 1851-ben. Ebből az 
anyagból most csak  a nem házi vászon ruhadarabokat 
soroljuk fel, mert házi vászonból csak alsóruházat és 
a kendőfélék egy része volt:

,,1 viselt fekete keszkenyő,
1 o lajszín  selyem,
1 nagyobb piros koczkás szoknya,
1 kanavász szoknya,
1 piros-barna szoknya,
1 tobákszín szoknya,
1 világoskék kötény,
2 fekete kötény,
1 fé lviselt posztó rékli,
2 piros selyem pruszli,
2 kék selyem pruszli.
2 új bétsi piros pruszli,
1 nagy perkál vörös keszkenyő,
1 új Bétsi piros keszkenyő,
1 új Zselicz vörös keszkenyő,
1 fehér fodros keszkenyő,
1 új kék keszkenyő.” 101

Egyik peres anyagból az derül ki, hogy Csurgón a 
múlt század közepén a legmódosabb parasztok ruhá
zatában sok a gyári anyagból való, bár e vidéken még 
a házi vászon fe lsőruházat á lta láno s. Cserti Józsefné 
perelte 1852-ben sógorát, mert férje  hagyatékából jo g
tanul eltulajdonította a következő ru h ad a rab o ka t:192

99. SML Nagyatádi cs. kir. járás 1853. 3. sz. irat.
100. Lásd a 21. jegyzetet.
101. Lásd a 13. jegyzetet.
102. SML Csurgói cs. kir. járás 1852/479.
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„Fekete  selyem új rékli 
Sávoly szoknya 
Selyem fekete kötény 
Sárga sávoly szoknya 
Fekete selyem kötény 
Sárga sávoly rékli 
bétsi veres rékli 
barna stráfos szoknya 
fehér pergál szoknya 
fél moll szoknya 
kartony fehér szoknya 
kartony szoknya

fehér kötény 3 db 
keszkenő, selyem 5 db 
keszkenő nem selyem 12 db 
ing 10 db új és v iselt"

A XIX . század második feléből, a XX. század e le jé 
ről való vászon ruhadarabok szabástípusa inak, ezek 
e lterjedésének je len leg  is folyó m unkálatai további 
eredményeket hoznak. De szükséges még kutatása in
kat további írásos feljegyzések (H istória  domusok meg
jegyzései, hagyatéki le ltárak, peres anyagok, árvaszéki 
iratok) ad ata in ak  fe ltárásáva l kiegészíteni, paraszti 
em lékezésekkel azonosítani.

Kné iy  ludit

TRACHTEN DATEN  VO M  X V III-X IX -TEN  JA H RH U N D ERT A U S S O M O G Y

Die Studie prüft eine der wichtigsten Fragen über 
die Trachtenforschung in Komitat Somogy, aus dem 
Thema der Leinenkleidung der Fronbauern , die Q u a 
lität der Frauenkle idung. Dazu analysiert die Ver
fasserin  die Daten der ihr zur Verfügung stehenden 
schriftlichen Q uellen , au f dem G runde der im Rippl- 
Rónai Museum gehüteten, bis heute erhalten geb lie
benen stofflichen Denkm äler, der erschienenen ethno
g r a p h is c h e n  Beschreibungen und ihrer eigenen Sam 
meln. Auf dem G runde der N ach lassinventare , Prozess
akten, Vorzählungen von Konventionsbriefen, Bemer
kungen und Beschreibungen der O rtsh istoriker sind 
jene reg ionale Einheiten des Komitats Somogy zu 
skizzieren, die sich schon am Anfang des XlX-ten 
Jahrhunderts mit ihrer Traditionshütung ausze ichne
ten und jene  G egenden, die schon dam als stärker 
au f die Neuigkeiten reagierten. Auf den Eindruck der 
w irtschaftlichen Aufschwunges, der Verbesserung der 
M arktkonjunkturen zeichneten sich die G egenden von 
Sió und Balaton schon in der ersten H älfte des XlX- 
ten Jahrhunderts mit ihrer Volkstracht, besonders mit 
der Fährbung der Festkleidungen aus. G leichzeitig  
wissen w ir von dem Dasein des O berkle ides aus Lein
wand in der Gegend vom Rinya und Drau.

D ie Studie macht die w eiblichen Kleidungstücke 
aus Leinwand vom H ause (Tuchartige Kopfdecken, 
Hem den, Röcke, Schürzen, Schulterntücher) und die 
zu ihnen gehörenden ergänzenden Kleidungstücke 
schon nicht mehr oder nur te ilw eise aus H ausle in 
wand gewebt (Leibchen , H auben) bekannt. Sie w id
met einen abgesonderten Teil der regionalen Ver
breitung der e inzelnen Stücke, der Abwechslungen und 
Verbreitung der Benennungen, den Zusam m enhängen 
mit dem Zuschneiden.

Uber einen Teil der tuchartigen Kopfdecken gibt es 
Daten schon aus dem XVIII-ten Jahrhundert, und so

wissen w ir von ihrem dam aligen Existieren, ü b e r
haupt gibt es ausführlichere , an a lis ie rbare  Bemer
kungen, Beschreibungen über die einzelnen Stücke 
der Bauerntracht, respektive über sie gemeisam nur 
vom Anfang des XIX -ten Jahrhunderts an .

Ein abgesondertes Kapitel spricht über die weib
lichen H auben. Zw ar sind die Berichte in der Mitte 
des XlX-ten Jahrhunderts darüber sehr wenig und 
schem atisch. Doch widmen w ir — da die Kopftracht der 
Frauen, die H aube w eist in den meisten Fällen  
darauf hin, mit welchen Gem einden unser geprüftes 
Dorf in e ine volkskundliche oder landschaftliche 
G ruppe gehört — einen breiteren Raum zum Zweck 
des H elfens der weiteren Forschungen für das A naly
sieren der Haubentypen, ihrer Verbreitung und Ver
änderungen (binnen 100 Jahren ). D ie aus Tüchern 
gestrickten, aus der Kappenform geschafften, aus 
Spitzen geformten oder aus Tüchern und H äkel
spitzen kombinierten H auben gehörten zur O ber
kleidung aus H ausle inw and, doch man nähte sie 
schon lieber aus in Fabriken verfertigten M aterien. 
Sie behüteten im Bezug der Farben auch die gesell
schaftlichen Gebundenheiten der früheren Epochen 
(zum B eisp ie l: das Schw arz ist die Farbe der Jugend). 
D iese Kopfzierden der Frauen zeigten die Verände
rungen in der Tracht am frühesten, darum w ar auch 
die Andeutung der Veränderungen neben der Fest
stellung der Typen nötig.

Das Dasein der e inzelnen Trachtgesam theiten ge
wisser Kleiderstücke oder die Q u a litä t ihrer M aterien, 
die Veränderung derer kann gesellschaftliche Unter
schiede decken, darum w ar nötig auch auf die Be
deutung der m ateriellen, beruflichen Unterschiede im 
Laufe der Beschreibung, des Analysierens der K le i
dung hinweisen.

J. Knézy


