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Előszó

A Nagykunság népviseletének kutatása 
nem előzmények nélküli. A munkát Györffy Ist-
ván kezdte a 20. század első negyedében. Mind-
máig az első legnagyobb viselettörténeti kötetet, 
a cifraszűrről írott monográfiát, ő írta. A ma-
gyarság néprajza Népviselet fejezetét ugyancsak 
ő írta a népviseletről ismert addigi adatok össze-
foglalásának szándékával. A viselet történetének 
kutatói időről időre megpróbálták összefoglalni 
az addigi ismereteket. Szép áttekintések szület-
tek, de a nagykunsági parasztviselet rendre ki-
maradt, vagy csak szórványadatokra szorítkozik. 

A magyar parasztviseletek kutatása kapcsán 
jászkunsági adatot is hoz Kresz Mária. A 20. szá-
zad első felében Palotay Gertrúd írt nagyobb vi-
selettörténeti összefoglalást. A Néprajzi Múze-
um tárgykatalógus sorozatában Gáborján Alice 
tollából megjelent Cifraszűrök c. kötet foglal-
kozott a Kunsággal, de csak mint a helyi stílu-
sok kialakulásának példáival. Dorogi Márton a 
kunsági kisbundáról írt kismonográfiát, Gulyás 
Éva megemlékezik Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye népviselete kapcsán a Kunságról is. Az ő ér-
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deme, hogy a szolnoki Damjanich János Múze-
um textilgyűjteményében különlegesen szép cif-
raszűrök vannak, jól példázva azt, hogy a jász-
kunsági szűrök a legarchaikusabb viseleti da-
rabnak számítanak. Utóbb Mojzis Dóra, Flóri-
án Mária írt nagy összefoglaló munkát, mely a 
kunsági viseletet is érinti. 

Az említett kutatók munkái egy-egy mér-
földkövet jeleznek a hazai viselettörténeti kuta-
tásban. Hozzájuk kötődik mindaz, amit e kü-
lönleges vidék viseletének történetéről eddig 
tudhatunk. Hozzá kell tennünk azonban, hogy 
ezek nagy munkák csak szórványadatokat hoz-
nak a Nagykunságról. Ezért is tartjuk fontosnak 
összefoglalni az eddigi kutatási eredményeket; s 
van még egy alapos okunk: a rendszerváltást kö-
vetően megerősödött a kun identitástudat, s en-
nek számos jelét adja a helyi társadalom, egy-
re többen érdeklődnek a népviselet iránt. Ne-
kik ajánlom ezt a kötetet és mindazoknak, akik 
szeretik ezt a puritán, de különlegesen szép vi-
déket.

Kisújszálláson, 2010. januárjában

Bartha Júlia

Előszó
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Bevezetés

A viselet kutatásának forrásai

Nincs könnyű dolga a témával foglalko-
zó kutatónak, mivel a nagykunsági korai köz-
népi viseletekről képes ábrázolás elvétve maradt 
fent, így nehéz a rekonstrukció. A festők nem-
igen találtak megörökíteni valót a paraszti vise-
letben. Eltekintve néhány utazó rajzos ábrázo-
lásától alig találunk képes megjelenítést a kun-
sági viseletről. Theodore Valerio francia grafi-
kus (1819-1879) az alföldi parasztokat szíve-
sen mintázta, a csikós, gulyás, juhász 19. századi 
pásztorviseletét hűen visszaadta. A korábbi for-
rások, krónikák iniciáléi többet elárulnak a kö-
zépkori kun viseletről, mint a következő korok 
leírásai. A templomi falfreskók ábrázolásai, me-
lyek elsősorban a fegyverek ábrázolásai kapcsán 
vonták magukra a kutatók figyelmét, a viselet-
ről is értékes információkat nyújtanak. A későb-
bi források között a református eklézsiák anya-
könyveinek ábrázolásai érdemesek figyelemre, 
de ezek is erősen stilizált rajzok. Marad tehát a 
peres, poros iratok, a levéltári források vallatása. 

Gulyás viselete.  
(Kresz Mária nyomán.)
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A viselettörténet áttekintéséhez forrásul 

leginkább az iratok szolgáltak, főként a körözé-
si iratok, körözőlevelek, futólevelek, mert olyan 
személyleírást adtak a körözöttről, amelyről jól 
felismerhették. A mindennapi viseletet írták le.  
A kunsági viseletről más tájegység körözési ira-
taiban találhatók adatok. A tilalmak, rendele-
tek az erkölcs nevében üldözték az új divatot, a 
rendeletek gyakran előírták, hogy mi az erköl-
csösnek tartott viselet - ami többnyire a már 
megszokott, régi volt. A mesteremberek céhek-
be tömörültek, a céhek érdeke az volt, hogy az 
árucikkek árát emeljék, a közigazgatási ható-
ságoknak pedig joguk volt árakat megszabni.  
A limitációk ily módon leírják a ruhadarabok árát 
is és természetesen magát a ruhát is. A Jászkun-
ság legrégibb árszabása 1755-től való. Túrkevén 
1760-ban szűcsök és a csizmadiák munkáit li-
mitálták. A Jászkunság teljes területére vonat-
kozó második árszabás 1780-ban jelent meg, a 
harmadikat 1812-ben adta ki a Hármas Kerü-
let. A viselettörténeti kutatás forrásául használ-
hatók a céhiratok. Az artikulusok leírják a reme-
kelés módját, a jegyzőkönyvek pedig a határoza-
tokat. Tiltották az újításokat, az egyéni kezde-
ményezéseket és igen szigorúan felléptek a rosz-
szul dolgozó kontárok ellen. A végrendeletekben 
és leltárakban ugyancsak értékelhető adatok ma-

Bevezetés
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radtak ránk, hiszen az örökhagyó értékesebb ru-
hadarabjait hagyta gyermekeire, unokáira, amit 
olykor nemzedékeken át viseltek. Az asszonyok 
végrendelkeztek vagy szóban testálták rá valakire 
ruhadarabjaikat. A cselédbérek szintén jó ada-
tokat szolgáltatnak, hiszen a cseléd nem pénzt, 
hanem természetbeni járandóságot kapott.  
A cseléd viselete általában megegyezett az alföldi 
jobbágy viseletével. Az életkörülményekről szó-
ló feljegyzések, jegyzőkönyvek forrásul használa-
ta sem elhanyagolható, hiszen megtudjuk, hogy 
XY gatyaszárban vitte a búzát - térd alatt kötve 
hordta a gatyát. Azt, hogy vásárkor a nagyka-
rimájú csikóskalap minőségét az áldomás során 
mérték fel: ha a beleöntött bor alul megcsep-
pent, nem volt elég tömör a nemez, áteresztette 
az a vizet is, tehát semmire való volt. Nyelvi ada-
tokból, szólásokból a viseleti darabok népnyel-
vi elnevezését tudjuk meg. Kevés, de nem elha-
nyagolható a képes ábrázolásokon, metszeteken 
ránk maradt történeti adat. A térképeken is ta-
lálunk ábrázolást olykor: az Alföld első kataszte-
ri felmérése a 18. század utolsó negyedében volt.  
A térképekre rajzolt pásztorok földműveseket 
ábrázoló képek stilizált formában mutatják a 
népviseletet. A Karcag város 1787. évi határtér-
képén látható szilajpásztorok kifordított subá-
ban, fejükön kunsüveggel, lábukon bocskorral lát-

Bevezetés
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hatók. Könnyebb a kutató dolga, ha a 19. szá-
zad utolsó harmadát vizsgálja. Ekkor lassan el-
terjedt a parasztság körében is a fényképezés. 
Előbb vásári fényképészek járták a vidéket, majd 
fotóműtermek nyíltak, így Kunhegyesen, Kar-
cagon és Kisújszálláson a magára adó paraszt-
polgár életének fontosabb állomásait a fotóma-
sina elé állva megörökíthette. Ezek a képek azt a 
viseletet mutatják meg, amit ünnepeken, temp-
lomban hordtak. 

Bevezetés
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Történeti rétegek a Nagykunság 
viseletében

A kunok viselete 

A Radnai-hágón át, 1239. húsvét másnap-
ján színes, keleti öltözéket viselő lovasok jöt-
tek a Kárpát-medencébe, Magyarország földjé-
re. A jövetelüket hírül adó krónikák feljegyez-
ték, hogy bokáig érő, oldalt megkötött hosszú 
selyemkaftánt és magas, csúcsos nemezsüveget 
viselő, íjjal, nyíllal, szablyával, buzogánnyal fel-
fegyverzett férfiak, hasonló köntöst és változatos 

14.századi kun harci viseletek.

Magyar és kun viseletek a 14-15. században székelyföldi falfestmények után.  
(Nemes Mihály nyomán.)



14
formájú nemezkalapból-fátyolból álló, ezüstka-
rikákkal ékesített fejdíszt hordó asszonyok ha-
ladtak a kunok nagykirálya, Kötöny kán kísé-

retében. A kánt és az elő-
kelőségeket vassisakos, 
páncélinges vitézek kísér-
ték, az egyszerű nép pedig 
bőrből készült vértezetet 
viselt – adják hírül a vise-
letkutatás korai forrásai, a 
krónikák.1

 A tatárjárás után a Duna-Tisza- közét, 
a Körösök és a Maros vidékét a kunok száll-
ták meg, s az ott maradt gyér számú magyarság 
nem tudta őket beolvasztani. A keleti művelt-
ségi hatást a kunok felerősítették, életmódjuk, 
szokásaik és viseletük olyan erős hatással voltak 
a magyarokra, hogy az alföldi magyar nép sajá-
tos kun jellegéről szólnak a kutatók.2

A régészeti ásatások leletei, de a történe-
ti források is bizonyítják, hogy a kunok szállá-
sai már a 14. században kialakultak, lassú asz-
szimilációjuk a 15. század második felében kez-
dődött, ám a különös jogállásuk révén a kun 
kultúra számos műveltségi eleme megőrződött 
szinte napjainkig.3

1  Pálóczi Horváth A. 1988. 150.
2 Mojzis D. 1988. 77.
3 Pálóczi Horváth A. 1993. 
 Vö: Selmeczi L. 1992. Bartha J. 2002.

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében

Magyar és kun viseletek a  
14-15. században. Székely-
földi falfestmények nyomán.  
(Nemes Mihály nyomán.)
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Az, hogy a viselet mennyire szembeötlő 

társadalmi jelenség, etnikai hovatartozást mu-
tató jel volt már a középkorban is, jól mutat-
ja, hogy 1279-ben, amikor itt járt Fülöp fermói 
püspök pápai legátus, szigorúan meghagyta a 
„kun süveg elvetését, melynek használata a ma-
gyarságnál már szokásba jött”.4 A fejfedő, mint 
a társadalmi és etnikai, olykor vallási hovatarto-
zást mutató jel, a legszívósabban ellenállt min-
denféle tiltó rendszabálynak. A süveg talán az 
egyetlen olyan viseleti darabunk, amiről kimu-
tatható, hogy a katonaság révén használatban 
volt egészen a 19. századig, amikor is végképp 
kiszorította a kalapviselet.5

A székelyderzsi unitárius temp-
lom 1419-ből való falfestménye vala-
mint a szepesmindszenti falfestmény 
Szent László és a kun harcát ábrázolja. 
Számtalan forrás idézi a falfestményt, 
leginkább a fegyver- és a viselettörté-
neti kutatások kapcsán. A kun vitéz 
keleti viselete a Képes Krónikában6 
látottakra emlékeztet: fejhajtott kari-
májú hegyes süveg (amilyen a mai ka-
zak-kirgiz kalpag formája), valamint 

4  Mojzis D. 1988. 76.
5  Bartha J. 2002. 138.
6  Képes Krónika 1987.

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében

Hátrafelé nyilazó lovas a  
székelyderzsi falfreskóról.  
(Pálóczi-Horváth András 

nyomán.)
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varkocsba font haj, bajusz, bő ujjú kaftán, amit 
keskeny öv fog össze. 

A krónika viseleti ábrázolásait áttekint-
ve a felsőruhákra is érdekes adatokat találunk, 
különösen a szabásvonalat illetően. A Kálti 

Márk Képes Krónikájából (1358) való rajzon  
IV. (Kun) László királyt kedvelt kunjainak vise-
letében ábrázolta a rajzoló. Alighanem ez a leg-
hitelesebb viselettörténeti adatunk egyike, per-
sze a régészeti leletek mellett. A felül csákóra vá-
gott szárnyú, alul bővebben aláomló, hosszú szűk 
ujjú kaftánja elöl csípőig felhasított, így lovagol-
ni is lehetett benne. Alatta kék harisnya és hegyes 
orrú cipő látszik. Keskeny, a csípőn áttekert öv és a 
nyaknál kerek mellboglár díszíti az uralkodó piros 

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében

Magyar és kun viselet a  
14. század második felében  

és a 15. század elején.  
(Nemes Mihály nyomán.)
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ruháját. Fején felhajtott szélű hegyes süveg, amely-
nek tetején több ágú korona látható. A király ke-
zében a felségjelvények: a jogar és az országalma. 

Ugyancsak a Képes Krónika ábrázolásairól 
tudjuk az előkelő női viseletet: Erzsébet király-
né, Károly Róbert felesége, testhez simuló, mell 
alatt húzott, csípőtől lefelé enyhén redőzött, alul 
prémszegélyes vörös ruhát hordott. A vállára her-
melinprémes, aranyszínű palást borul. Fején fő-
kötőt visel, ami a vállára omlik s ugyancsak pré-
mes. 

A gyermekek ruházata a felnőttekét utá-
nozta. A középkorban általános volt, hogy a cse-
csemőkorból kinőve, a gyermekek a felnőtteké-
hez hasonló ruhát hordtak. 

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében

Magyar és kun viselet  
a 15. század elején.  

(Nemes Mihály nyomán.)
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A régészeti leletek megerősítik azt a felte-

vést, hogy a szabásvonal jó ideig megmaradt, 
mintegy tovább őrizve a keleti jegyeket. A nagy-
kunsági régészeti ásatások a kun szállásteme-
tőkben azt mutatják, hogy az elhunytat vise-
letben temették el. A 14-16. században szokás 
volt, hogy a holttesteket az életben használt ru-
hában tették nyughelyére. Egyik ékes bizonyí-
téka ennek a Karcag-asszonyszállási temető ása-
tása során tett megfigyelés, miszerint a 14. szá-
zadi kun viselet a nadrág, kaftán, övvel. Ez jelleg-
zetes nomád viselet volt, amit csak a kunok hord-
tak.7 A csengelei kun ásatásokon tett megfigye-
lés azt tanúsítja, hogy a nők viselete nem túl 
gazdag, annál díszesebb azonban a hajadon lá-
nyok és a gyermeklányok viselete. Aranyozott 
vagy ezüsttel bevont övek, amelyeken gótikus 
mintára bronzból készült csatok, szíjvégek vol-
tak.8 Ugyanitt némely sírban díszes pártát talált 
az ásató régész, Horváth Ferenc. 

A 16. századi kun szállástemetőkben, 
a Karcag mellett feltárt viseletmaradványok 
mindegyike lila színű volt és az utólagos festés 
nyomait mutatták, ami fontos bizonyítéka an-
nak, hogy a Karcag- orgondaszentmiklósi és a 

7  Selmeczi L. 1992. 16.
8  Horváth F. 2001. 70.

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében

Kun rovásírásos csatvég a 
Karcag-orgondaszentmiklósi 

ásatásokból.
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Karcag- asszonyszállási kunoknál a gyász színe a 
lila volt.9

A női viseletben nagy korszakváltás követ-
kezett be a 17. században. Addig a szoknya még 
általánosan a vele egybeszabott vagy összevar-
rott korcoványnak is nevezett ujjas vagy ujjatlan 

derékrésszel együtt készült. A derékrész alatt, al-
sóneműként csak az 1650-es években (valószí-
nűleg francia hatásra) jelent meg a halcsonttal 
vagy náddal merevített mellfűző.10 Az 1630-as 
évektől már az aljtól külön vált a derék, az Eu-
rópa szerte magyaros viseletnek számító nyitott 

9  Selmeczi L. 1992. 39.
10  Flórián M. 1993. 109.

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében

Mulatozó kunok az 1700-as 
évek második felében.
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váll, magyar váll pedig a 18. századi árszabás-
okban jelenik meg. A derékrésszel összevarrott 

szoknya ugyan sohasem ment ki 
a divatból (a négyfalusi csángók 
lánykaviselete még őrzi) azon-
ban a 17-18. század fordulójára 
a szoknya önálló viseleti darab-
bá vált. 

Ha megvizsgáljuk a ma-
gyar népviseleti darabokat, lát-
hatjuk, hogy szabásuk, díszíté-
sük egyes részletei történetileg 
különböző korszakokból, a ke-
let-nyugati határok különbö-
ző irányaiból és a saját gondola-
tiságból, a természeti körülmé-
nyek szükségteremtette megol-

dásaiból alakult ki. A tájankénti nagy differen-
ciálódás csak később, a 19. században alakult ki. 

A török hódoltság után

A török hódoltságot követően a paraszti 
kultúrában lényeges változások következtek be. 
Az Oszmán Birodalom térhódításával a görög 
területek török fennhatóság alá kerültek. Sza-

Történeti rétegek a Nagykun-
ság viseletében

Kisújszállás 1728-ból való  
anyakönyvének borítója 

keresztelési jelenettel.
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Történeti rétegek a  

Nagykunság viseletében

Részlet a kisújszállási keresztelési anyakönyv borítójáról.

Kenderesi házassági anyakönyv borítója. 
(Vízfestmény.)

Kenderesi református anyakönyv keresz-
telési jelenetet mutató borítója.
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bad utat kaptak a kereskedők a hódoltsági terü-
leteken. Mivel a balkáni népek görögök, albá-
nok, szerbek, örmények, bosnyákok egymás kö-
zött közvetítő nyelvként a görög nyelvet hasz-
nálták, a lakosság számára a kereskedelem és a 
görög megjelölés fedte egymást. A Habsburg 
Birodalom és a Török Birodalom közötti béke-
szerződések a kereskedők számára nagyon ked-
vező feltételeket biztosítottak, ezért a görög ke-
reskedők jelentős árucsere-forgalmat bonyolí-
tottak. A 18. század elejétől pedig Velence he-
lyett Nyugat felé irányult a balkáni kereskede-
lem, a vándorkereskedők központja Bécsbe és 
Pestre került. Lassan a nagyobb mezővárosok-
ban is megjelentek immár nemcsak, mint ván-
dorkereskedők, hanem bolttulajdonosok is. 

A görög kereskedők boltjaiban megjelen-
tek a finom anyagú keleti kelmék. 

A vidékünkre települő görögök a bolt he-
lyiségét a várostól bérelték. A legkorábbi bérle-
ti szerződés Túrkevéről maradt fenn, bizonyos 
Görög Mihály 1734. május 15-én egy évre ka-
pott lehetőséget, „ s ha Isten maradást ad, és tet-
szik a lakás, és miközöttünk való maga alkalmaz-
tatása, F.Rh. 20 – húsz Rénenes Forintokat eszten-
dőnként fizessen…” – szól a szerződése.11

A karcagi Görög János boltjában 1744-
ben aba (kallott, ványolt szűrposztó), gyolcs cér-
11  Papp I. 2004. 74.

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében
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na és galand, szattyán (finom kidolgozású bőr) 
, ezen kívül selyem, kordován (színes bőr) állt a 
polcokon.

Karcagon 1791-ben a legjobban menő bolt 
Janovits Mihályé volt, aki maga jómódú, sikeres 
kereskedő lévén nem csak a karcagi, hanem a 
környékbeli kereskedők között is fontos szere-
pet vállalt.12 A kereskedők tehát a maguk mód-
ján nagyban hozzájárultak a színes, finom anya-
gok elterjedéséhez így a viselet megváltozásához 
is. Az addig szinte kizárólag kék-fehér köznépi, 
vagy parasztviselet lassan színesedni kezdett. El-
terjedt a különféle keleti kelme, a török pamut 
alapú vászon, a karton, a fekete és kék bagazia, 
a bulyavászon, a veres tarka és a bíborszín.13 Jól-
lehet, a viselet teljes pompájában a redempciót 
követően, a parasztpolgári fejlődés megerősödé-
sével teljesedett ki. 

Bél Mátyás 1730-ban járta be a Jászkun 
Kerületet. Megfigyelései rendkívül értékesek 
a kutatók számára. Jellemvonásokat, földrajzi 
adottságokat és természetesen a viseletre vonat-
kozó adatokat is tartalmaz a leírása: „Különben 
testük erős, és azt sajátos ruhába, többnyire kékbe, 
néha fehérbe öltöztetik. Egyaránt csinosak a férfi-
ak és a nők, de a nőkben nagyobb a tisztelet a fér-
fiak iránt, ámbár csintalanabbak is a férfiaknál.  
12  Papp I.2004. 178.
13  Flórián M. 2001.194.

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében

Kalotaszegi viselet.
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A fiatal nők ugyanis, amikor férjhez mennek, a 
többi magyar szokása szerint otthon maradnak, ha 
férjük távol van a földön, és a legelső adandó alka-
lommal tiltott szerelemre lobbannak, és megszegik 
férjük iránti hűségüket. Ritkán található itt tizen-
öt esztendősnél idősebb hajadon leány, ha szép.”14

A 18. századi női magyar népviselet áltatá-
ban puha vállal, pruszlikkal, lajbival szoknyával, 
rokolyával (rokolya: csípőre kötött, felül ránc-
ba szedett vékony gyolcsból való, a szoknya vá-
szonból készült), a 17. századi szerkezetet mu-
tatja. A nagykunsági ingváll és pendely olyan le-
hetetett, mint a kalotaszegi. Ujjai hímzettek, 
de, hogy akkor milyen hímzés volt divatban a 
Nagykunságon, arra nincs adatunk. A kunsági 
ingváll ujja rövid volt. A fűzős vállat is hordták, 
ami a kalotaszegi viseletben szintén megmaradt. 
A zöld rásaszoknyát belülről vörös anyaggal bé-
lelték, prémezték. A prémezésnek nyilván azért 
volt értelme, mert a szoknyát feltűzve használ-
ták, mint a muszulyt Kalotaszegen. Takaros pi-
ros csizmát viseltek hozzá a Kunságon. Györffy 
István véleményét15 osztjuk abban a tekintet-
ben, hogy a nagykunsági népviselet lényegében 
nem tért el a korabeli hajdúsági, s tiszántúli Al-
föld viseletétől. A korábbi korok hagyományai-
ból is őrzött és a nemesi viselet hatása is látszott 

14  Bél M. 1975. 24.
15 Györffy I. 1983.396.

Történeti rétegek a  
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rajta. Csak jóval később, a 19. századhoz köze-
ledve differenciálódik egyre inkább a viselet, vi-
dékenként eltérő fejlődés mutatkozik. A ma-
gyar női viselet kelet és nyugat határán mind-
kettő ötvözetét jeleníti meg.16

Az uraságtól levetett holmit a 18. század-
ban még nem viselhette a cseléd. A már emlí-
tett körözési iratokban olykor lopott holmikról 
is olvashatunk, amelyben hírt adnak a korabeli 
viseleti darabokról.

Rövid derekú inget viseltek a férfiak a 18. 
században. Bár, amint azt már láttuk, kunkapi-
tányi rendelet megtiltja, de mitsem használ a ti-
lalom, még száz év elteltével is vannak adatok a 
kurta ingek viseletére. Csaplovics János azt írja a 
19. század derekán: „Egyéb ruházat nagyjából a 
többi magyaréval megegyező, mint például a rövid 
ing bő ujjakkal, ez a test egy részét télen-nyáron fö-
detlenül hagyja, rövidségét azonban egy széles bőr-
öv szokta pótolni, a bő vászon gatya … mind ez a 
többi magyarnál is szokásos.”17

Illéssy János nagykun kapitány 1756. má-
jus 27-én, Kisújszálláson kiadott körlevele arról 
tanúskodik, hogy „A szolgák és pásztorok, úgy a 
fiatal gazda legények is, a kik nagy, s nem igen he-
lyesen kigondolt nagytaréjú sarkangtyús csizmákat 
s fekete hátibőröket, melyet vulgó katzagánnak hív-

16 Flórián M. 1993.1-7..
17 Csaplovics J. 1846-1848. 

Történeti rétegek a  
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nak, viselni nem lészen szabad; mert akin ezentúl 
akár armás hadnagyok akar gazdákon, akar szol-
gákon, akar pásztorokon ollyas megtiltott ruhát 
tapasztalnak, minthogy instructiójokban fog lenni 
tőlük elvészik s magok hasznára fordíttyák. Valaki 
pedig renitenskedik s elvenni nem engedé, az arra 
rendeltetett személlyek azonnal N. Magistratusnak 
előadni tartoznak, kiknek hatalmokban lészen 
azon nyakas személlyeket kötelességek szerint 
megbüntetni. Mert olyan rendetlen sarkantyú és 
katzagáyok nem egyébbre, hanem ruhákon való 
bujjaságra s kényességre való melyet az Isten tör-
vénye is tilt.”18

A Kunság sajátos jogállásából adódóan, 
zárt társadalomban élt, ezért nehezebben enged-
te be az idegen eszméket, hatásokat. Ez a viselet-
ben is látszik, markánsabban megmutatkoznak 
a keleti hatások. Mindez jórészt annak köszön-
hető, hogy a pásztorhagyományokat szinte a 20. 
század elejéig megőrizték, a mezővárosi szerve-
zetben élő városok mindenre tekintettel voltak, 
de leginkább arra figyeltek, hogy új dolgok „ne 
mételyezzék” az ifjúságot okot adva a „cifrálko-
dásra”. Hozzá kell tennünk még azt, hogy a re-
formátus ember puritán ízlésű, nemigen tűrte a 
cifraságot a viseletében sem. Igaz, hogy a Jász-
kunság még jó ideig igyekezett ellenállni az új 
dolgoknak, így vándorkereskedelmet is fékezte. 
18  Györffy I.1983.382.

Történeti rétegek a  
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19. század végéről.
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A Helytartó Tanács 1815-ben rendeletet hozott, 
mi szerint: zsidók, cigányok és egyéb csavargó né-
pek ne telepedjenek be. 

A 18. század második felében még a kéz-
művesség jellemezte a viseletet. Ezt követően a 
textilipar rohamos gépesítése megváltoztatta az 
öltözködést. A cseh, francia és német textilgyá-
rak termékeinek jó piaca volt Magyarország.  
A 19. század második felében a magyar textil-
ipar behozta a korábbi lemaradását és a polgá-
rosodó parasztság majd az újra kiszínesedő nép-
viselet igényeit ki tudta elégíteni. Egyre diffe-
renciálódott a paraszti viselet, a színes jászsá-
gi öltözethez viszonyítva azonban a református 
nagykunsági paraszpolgár visszafogottabban öl-
tözött. Nagyünneplőit nemes anyagból, taftból, 
selyembrokátból varratta, de sem színeiben sem 
szabásvonalában nem tért el a kor paraszpolgári 
viseletétől: a srájfolt (karcsúsított) réklit és hoz-
zá ugyanolyan anyagból való bő szoknyát hor-
dott. A 19. század utolsó harmadában a meg-
erősödő nagykunsági paraszpolgári réteg igen 
adott az öltözködésére. Tovább nőtt a városok 
közötti különbség, a helyi stílusok igen mar-
kánsan megmutatkoznak. E tekintetben Kun-
hegyes számít kiemelkedőnek, mert a női vise-
let tovább őrzi a korábbi puritán ruhadarabo-
kat, a férfiak azonban szinte versengnek a pity-

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében

Kunhegyesi legényvislet a  
19. század végén. (D. Kovács 

Gábor legénybottal.)

Kunhegyesi legényvislet.
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kés lajbik és kétsoros, zsinóros pitykés dolmá-
nyok viselésében. A kunhegyesi hegyke legény a 
legénybotjára is igen kényes volt, alig van kora-
beli fotó, ahol ne ezzel állna a masina elé. A 19. 
század végén a városok közötti különbség még 
abban is megmutatkozik, hogy Karcag polgá-
rosultabb, hamarabb elhagyják a parasztpolgá-
ri réklit s öltik magukra a derékban vágott, de 
belül tett blúzzal viselt ruhát. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy nincs átmenet a polgári és paraszt-
polgári viselet között, sőt egyidejűleg használják 
mindkettőt is, hiszen a kor legjellemzőbb voná-
sa az, hogy elhordják a nemes anyagból varratott 
drága ruhákat. A 19. század végére alakult ki te-
hát az a nagykunsági városokat jellemző öltöz-
ködési stílus, amit a korabeli fotók is dokumen-
tálnak, s amit nagykunsági viseletnek (paraszt-
viseletnek, népviseletnek) mondhatunk. Lénye-
gesen eltér a jászsági, mezőtúri, szolnoki városi 
viselettől: kevésbé színes és nincs kötény az asz-
szonyok előtt. A kötényt csak munkára hordják 
a Nagykunságon. 

Történeti rétegek a  
Nagykunság viseletében
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Viseletkiegészítők 

Gyűrűk

Az alföldi lakosság körében a 14. század-
ban már divat volt olyan ezüstgyűrűk viselete, 
amelyek nagy, kerek fejébe monogramokat vagy 
egyenlő szárú kereszteket, esetleg madarak szi-
luettjeit vésték. A Karcag-orgondaszentmiklósi 
kun ásatások leletei között is találunk ilyene-
ket. A gyűrűk között gyakoriak a liliomábrázo-
lásúak is. A kutatók álláspontja az, hogy ezeket 
a viseletkiegészítőket nem használták a dolgos 
hétköznapokon, kizárólag az ünnepi viselet dí-
szítésére voltak alkalmasak s azokat a halottak-
kal is eltemették. A nagy kerek fejű gyűrűk mel-
lett használtak karikagyűrűt is, amely ezüstből 
vagy bronzból készült, széles, lapos vagy dom-
ború volt.
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Párták

A gyöngyös, fémből készült lemezekből 
álló, fémszálakból sodrott, a fejet övező szala-
got, koszorút nevezték pártának. Számtalan 
közmondás jelzi, hogy a pártaviselet a családjogi 
státust jelezte, csakis a hajadonokat illette meg. 
Akinek „fejébe sült a párta”, „pártában maradt”, 
az nem ment férjhez, vénlány maradt, vagy a 
„búra termett pártát” ugyancsak a vénlányok 
hordták. A legrégebbi párták a 11-13. századi 
sírokból kerültek elő, már ezeket is gyöngyszem 
díszítette. A gyöngyöspárta egészen a 19. század 
végéig divatos volt.19 Néhány vidéken később is 
hordták. A párta díszítése rangjelző is volt egy-
ben, minden lánynak illett viselnie. Viselőjének 
korára lehet következtetni a párta abroncsának 
méretéből. A Karcag-asszonyszállási ásatások so-
rán, a 239. sírból került elő gyöngyöspárta, ami 
jól mutatja, hogy a 14. századi kunok is hordták 
ezt a viseleti darabot. Alföld-szerte elterjedt volt, 
de a debreceni gyöngyös-bogláros párta külön 
stílusjegyet képviselt az alföldi viseletben.20

 Miként a fejrevalók mindegyike, ez is a 
18. század végéig, a 19. századig tartotta magát. 
Már jó évszázada, hogy a magyarság nem visel 

19  Mojzis D. 1988. 100-101.
20  V.Szathmári I. 1993. 193-224.

Viseletkiegészítők
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pártát, de bízvást mondhatjuk, hogy viselése va-
laha általános volt a hajadon lányok körében. 

Főkötő

 A szépen megmunkált, díszített párta stí-
lusában készültek az asszonyi viselet jellegzetes 
darabjai, a főkötők, amit ugyancsak gyöngyök-
kel díszítve, nemes anyagból varrattak az asszo-

Viseletkiegészítők

Kunsgái főkötő.  
(Damjanich János Múzeum, 

Szolnok.82.19.1)

Kunsági főkötő rajza.
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nyok. A női fejrevalók között a pártán túl a leg-
archaikusabbnak tűnik a háló- vagy recefőkötő, 
amely a 18. századi nagykun viselet szerves része 
volt. Fehér patyolatkendőt tett fel főkötőjére az 
új asszony a 18. századi Nagykunságon.21

A nyakba való kendő, fátyol előbb a lá-
nyok viseletében jelent meg, akik a fátyolt nya-
kukon hordták, és mellükön gyűrűvel fogták 
össze, kétfelől lebocsátották és két oldalról csí-
pőjükön tűvel megerősítették. Az asszonyok a 
fejre kötött fátyol végeit engedték a nyakukon 
lengeni. 

A cifra menyasszonyi főkötőt, amit 
gyöngyös csipkével tarkón kötöttek le, 
kontyolófátyollal, dulandléval borítottak be.  
A dulandlé egykor a fej és a nyak köré tekert 
hosszú, a 19. század végén 2 x2 méteres négy-
zet alakú finom patyolatkendő volt, utóbb tüll, 
amelynek széleit és sarkait vörös selyemszállal 
hímezték ki. Györffy István a nagykunsági asz-
szonyok fátylát a kalotaszegiek dulandléjához 
hasonlította.22

A kisújszállási keresztelési anyakönyvön 
látható ábrázolás, bár erősen stilizált, mégis az 
egyetlen képes ábrázolás, ily módon hitelesnek 
mondható forrás a 18. századi nagykunsági női 
viseletről. A fiatalasszony főkötője homloká-

21  Györffy I. 1937. 119.
22  Györffy I.1983.120.

Viseletkiegészítők

Kalotaszegi feltűzött szoknya, 
muszuly.
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tól íves, a tarkótól bő fehér hosszú fátylat visel.  
A 18.századi nagykunsági viselet rekonstrukci-
ójához ugyancsak Györffy gondolatát kell idéz-
nem: „A XVIII. századi nagykun népviseletnek 
napjainkra alig van már valami maradványa, de 
több olyan hagyományra mutathatunk rá, mely 
a kalotaszegi magyarságnál még él. A kalotaszegi 
magyar viselet ugyanis sokkal inkább alföldi, mint 
székely jellegű. Ez könnyen megérthető, mert a Se-
bes-Körös ¬- melynek forrásvidékén a kalotaszegi 
magyarság lakik – az Alföld felé siet. Völgye te-
hát az Alföldre nyílik, így érthető az alföldi hatás.  
Az Árpád-korban Kalotaszeg még a bihari egy-
házmegyéhez tartozott. Nyelvjárása és viselete is 
sokban egyezik a tiszántúlival.”23

A kunsági asszonyok szabott, varrott, fehér 
főkötőt viseltek, aminek „volt korca, elején és kö-
zepén recze volt”.24

Azt, hogy mennyiben változott a főkötő 
formája, nem tudjuk, de tény, hogy a 19. száza-
di iparosréteg, gazdag parasztréteg a református 
vidéken szokásos fekete fodros főkötőben járt. 
A fiatalok fehér vászonból varrott, és hímzett fő-
kötőt hordtak. 

Néhány szép, karcagi darabról készült fo-
tót őriz a Néprajzi Múzeum fotótára25 amit fel-

23  Györffy I. 1982.394.
24  Györffy I.1983.388.
25  Györffy István gyűjtése 1911, és 
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(Damjanich János Múzeum, 
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tehetően különböző korú asszonyok viseltek.  
Az idősek fekete, nyakat takaró főkötőt, a kö-
zépkorúak ezüst flitterekkel díszített, a jászok 
főkötőjéhez hasonlót, míg a fiatalok törökös 
hímzésű, a fejtetőn a homlok felé lehajló, kétol-
dalt ívre szabott, hátul hosszú szalagos masnival 
díszített főkötőt viseltek.26 A kisújszállási hely-
történeti gyűjteményben néhány szép nagykun-
sági főkötőt láthatunk, amelyeken jól felismer-
hetők az egykori pártaviselet emlékei. A főkö-
tőt fekete selyemből varrták, esetleg lila csipke 
díszítette, vagy művirág, sőt strucctoll is ékes-
kedett rajta.27 A 20. század elején az idős asz-
szonyok kontyuk fölött még főkötőt hordtak 
vagy kendőt kötöttek. Néhányan azonban még 
a kendő alatt is hordták a régebbi főkötőjüket. 
Kunmadarason még 1960-ban is viselt főkötőt 
néhány idős asszony.28

A kendő viselete már a 18. században el-
terjedt, de a 20. században a parasztság körében 
általános volt az idős asszonyok között. Váll-
kendőt valószínűleg már a korábbi időszakok-
ban is viseltek, a 19. század végi fotókon az asz-

 1934-ből:F.12416, F.70979 lelt.számon
26 Ezúton köszönöm Nagy Emese  
 viseletvarró iparművésznek,  
 hogy felhívta rá a figyelmemet.
27 Gulyás É. 1987. 152,
28 A szolnoki Damjanich János Múzeum  
 gyűjteményében 66.182.2, 66.182.3  
 Füvessy Anikó gyűjtése.

Viseletkiegészítők

16. Főkötő.
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szonyi viselet kiegészítője volt. Általában sö-
tét színű, mindkét oldalán használható fekete 
selyemrolyttal díszített vállkendők voltak a nagy-
kunsági asszonyok kedvelt viseletkiegészítői.  
A kendő, vállkendő jegyajándékként még a 20. 
század elején is gyakori volt. A fiatalabbak csak 

munkára használtak kendőt. A néprajztudo-
mány korrekt forrása a fotó, de azt mindenkép-
pen hangsúlyoznunk kell, hogy egyfajta ünnepi 
pillanatot örökít meg. Ritkán ültek fényképező-
gép elé kendőben az asszonyok, ebből is látszik, 
hogy az ünnepi viseletben nincs jelen a fejken-
dő. A temetkezési szokásokban viszont megma-
radt: az asszonyokat bekötött fejjel ravatalozták 
fel még a 20. század második felében is. 

Viseletkiegészítők

 A kendő, mint jegyajándék 
Jász-Nagykun-Szolnok  

megyében.  
(Szolnok megye néprajzi 
atlasza 1974. nyomán.)
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Pártaöv

A magyar nyelv is sokat változott az elmúlt 
évszázadokban. A régi nyelvben a párta nem-
csak a mai értelemben vett fejdíszt jelentette, 
hanem valamit körülvevőt, övezőt értettek alatta. 
Ebből következően a pártaövet nemcsak a férfi-

ak, hanem az asszo-
nyok is viselték, ké-
sőbb vált el a fejdísz 
és a derékon hordott 
öv forgalma és értet-
ték a párta alatt a le-
ányok fejdíszét, pár-
taöv alatt pedig a de-
rékon viselt övet. 

A pártaöv eredete bizonytalan, a szövés-
technikája feltételezések szerint Ázsiából került 
hozzánk, valószínűleg már a hunokkal. A régé-
szeti leletek azt igazolják, hogy a 12-13. század-
ban használatuk az Alföldön általános volt. Ta-
lán nem hibás az a feltételezés, hogy a pártaöv 
az egykor viselt fegyverövből alakult ki, hiszen a 
funkció, az, hogy a legfontosabb használati tár-
gyakat, a mindig kéznél lévő készségeket a fér-
fiak és a nők is a derekukon viselt övre akasztva 
hordták, erre enged következtetni. A csengelei 
kun leletek között díszes, veretes pártaöveket ta-

Viseletkiegészítők

Kun pártaöv  
(Horváth Ferenc nyomám)
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lált az ásató régész, Horváth Ferenc.29 A karcagi 
ásatások során előkerült övek díszítése hullám-
mintás sávos ezüst veretek és oroszlános csatvég. 

A pártaöv nagy értéket képviselt, amit 
jól mutat egy kecskeméti tanácsi jegyzőkönyv, 
melyben egy tanú azt vallja, hogy Kun Tamásné 
hagyatékában „sok ezüst jószágot és egy ros-
télyos ezüst pártaövet” látott. A pártaöv a 
legmegszokottabb, mindig kéznél lévő tárgyakat 
tartotta. Díszítményei között gyakori az orosz-
lános díszítés, a hatágú csillagot ábrázoló ezüst-
lemez, kapcsoló része apró négyszögekre osztott 
ezüstlemezekből állt.30 A pártaöv a 18-19. száza-
di viseletváltáskor kiment a divatból, de rokon 
népeinknél, így a közép ázsiai törököknél máig 
használják.31

Tüsző

Talán a pártaövet váltotta a férfiviseletben 
a tüsző. A rövid derekú inghez tüszőt viseltek 
a derékon. Széles bőröv volt ez, amely jól véd-
te a szabadon maradt testrészt. A tüszőben tar-
tották a pénzt, egy jegyzőkönyv szerint 1762-
29  Horváth F. 2001. 70.
30 Mojzis D. 1988. 107.
31 Margulan, A.H.1994. 38-147.  
 vö.Dzsamilbekov, Y. 1991.

Viseletkiegészítők

Oroszlános csatdísz a Karcag-
orgondaszentmiklósi kun 

leletekből.

Tüsző
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ben „Bene István megittasodván…a gyepre kife-
küdvén, ottan a tüszője ( mivel az inge a mellyére 
fordult) ki láczatott…. a pénzeket tőle elvették.”32  
A tüsző mára már kiment a divatból, de az er-
délyi, kiváltképp a körösfeketetói vásáron lehet 
kapni, ami azt mutatja, hogy arrafelé még vise-
lik.

Lábbelik

A természetes talajon puha lábbeliket 
használtak, szőrharisnyát, bocskort szíjas sa-
rukat majd fél és száras cipőket viseltek. A 
18. században kapcát csavartak a bocskoron 
belül, sáros időben fatalpakat, gólyalábakat 
használtak. A források szerint a magyar lábbe-
li viselet a török hódoltság koráig nem külön-
bözött a nyugat-európai viselettől, a törökkel 

azonban jött a csizma, a papucs, amint azt a 
magyar nyelvben meghonosodott elne-

vezés is mutatja. A lábbelikészítés 
újabb mesterséget hozott, megje-
lentek a vargák, utóbb a csizma-

diák. A bőrkikészítés újabb mód-
szerét vettük át a török hódoltság idején. 
A cserszömörcével cserzett bőrből lett a fi-

32 Györffy I. 1983.380.

Viseletkiegészítők

Csizma.
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nom kordovány vagy szattyánbőr. Könnyű csiz-
mát varrtak belőle. A tímárok a maguk kikészí-
tette bőrt részben maguk dolgozták fel, részben 
más mesteremberek. A vargák varrta bocsko-
rok általános viseletnek számí-
tottak a szegényparasztság kö-
rében. A magyar férfiviselet részévé 
vált a csizmás viselet. A hódoltság idején 
azonban újabb lábbelikészítő ipar hono-
sodott meg: a csizmadia mesterség. Az ál-
taluk készített papucsok, csizmák visele-
tünk keleti elemeihez sorolhatók.33 A ka-
tonáskodó kunságiak nélkülözhetetlen vi-
selete lett a csizma és a hozzá való sarkan-
tyú, amint azt Jónás Illyés Bálint is meg-
énekelte egy toborzó dalban:34

Híres szép város Kunhegyes 
A kun legény hej, de hegyes! 
Kard illik az oldalára, 
Rezes csákó homlokára 
Csengő sarkantyú lábára! 
Segge alá sárga nyereg,  
S lesz belőle huszárgyerek!

33 Flórián M. 2001. 218-219.
34 18.századi helyi kéziratok Kunszentmiklós.  
 Szabadszállási Hírmondó. 2009. VI.évf. 9.sz.1.

Viseletkiegészítők

Csizmahúzó. (Györffy István 
Nagykun Múzeum Karcag)
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Kunhegyesi férfiviseletek. (Oláh Lajos gyűjteménye.)
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Asszonyi és férfiékesség 

Hajviselet

A kunsági ásatások során előkerült közép-
kori kun leletek, a bronzból való hajtűk azt mu-
tatják, hogy az asszonyok és férfiak egyaránt fon-
va viselték a hajukat. Az Alföldön jellemző volt, 
hogy hosszú hajat viseltek a férfiak még a 20. 
század elején is. A férfihaj fonása minden kétsé-
get kizáróan keleti hozadéka kultúránknak. Ko-
rai ábrázolások is vannak róla, a Képes Króni-
ka 21. lapján, „A magyarok bejövetele Pannó-
niába” jelenet egyik háttal álló alakján látható a 
fonott hajviselet.35 A kunok vándorlási területe-
in talált, különböző korokból származó sírszob-
rok ugyancsak varkocsba font hajjal örökítet-
ték meg az elhunytat. 

Jellegzetes hajviselet volt a férfiüstök. 
Györffy István káromkodás kapcsán emlí-
ti, hogy a bűnöst üstökénél fogva akasztot-
ták fel.36 A hajfonás szokása egészen a 20. 
század elejéig megmaradt, a pásztorok kö-
rében még a csimbók viselése is megszokott 
volt. 
35  Képes Krónika 1987. 21.
36  Györffy I.1984. 106.

Középkori hajviseletet  
mutató kunkép. 

(Györfi Sándor szobra.)
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Mivel a tisztálkodási kultúra csak a hódolt-

ságot követően emelkedett, azt megelőzően va-
lószínűleg a fejtetvesség ellen a hajat zsírozták.  
A 18. század végén azonban megjelennek a zsí-
rozott hajat tiltó rendelkezések. A hatóság min-
den kun városban tiltja a zsíros hajat, mint a 
pallérozatlanság bizonyítékát. “Síros fejek kemé-
nyek tilalmaztatnak kivált a gazdák templomba 
menni íly kenett hajjal ... ne próbáljanak.”37

Az asszonyi hajviselet szintén fonott volt, 
egyágú hajfonataikat kontyba tekerték. A kislány-
ok kétágú copfot hordtak szalaggal átkötve vagy 
lófarokba fogva. 

Az asszonyi konty formájára van levéltári 
anyagunk, leginkább a peres iratokból: 1783-
ban Szabó István feleségét „búbosnak és kur-
vának mondta” a tanú, máshol piri konytyúnak 
csúfolták az asszonyok egymást nagy harag-
jukban. 1773-ban Csenda Erzsébet tanúként 
vallotta, hogy Székely Sára így kiabált Mándi 
Ersók után: „elmehetsz te vén disznó! azért, hogy 
szép hosszú hajad van, ha még harmintz esztendőt 
töltesz is pártában, az után senkinek nem kellesz 
az ördögöknek is.”Amire így szólt a válasz: „tisz-
tességesebben viselem én azt, mint te a fekete ken-
dőt! Ha hótig viselem is, nem szúratom én azt fére, 
mint te Petivel fére szúrattad!”38

37  Gáborján A. 1976. 13.
38  Györffy I. 1983.388.

Asszonyi és férfiékesség 
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A hajviselet csak jóval később változott, a 

20. századi polgári divat hatására. A század eleji 
fotókon jól látható a generációk szerinti eltérés. 
Az idős asszonyok szorosan hátrafésült, konty-
ba tekert hajviseletet hordtak, míg a fiatal asz-
szonyok haja a polgári divatot mutatta. Rövid-
re nyírt frizura nem nagyon volt a parasztság kö-
rében, nem nézték jó szemmel, megbélyegezték 
a vágott hajúakat, mondván: olyat csak a nagy-
városi rosszlányok viselnek. Azonban a 20. szá-
zad második felére kortól függetlenül általános-
sá vált a vágott hajviselet.

Bajusz

A túrkevei elöljáróságok 1777-ben a he-
gyes bajuszt is tiltják. Valószínűleg ekkor jöhe-
tett divatba, feltételezhetően a katonaság révén. 
Először a fiatalok viselték, majd a korral együtt 
ez is megöregedett és a pásztorokra szállt. 

Kétféle bajuszt hordtak a fiatal emberek. 
A hegyes bajuszt, amit bajuszpödrővel tűhegyes-
re pedertek és a ráncosbajuszt, amint az a ko-
rabeli jegyzőkönyv is megörökítette: 1771-ben 
több rabló Kenderes határán kirabolt egy bé-
csi kereskedőt. „ A kocsisnak és két mellette levő 

Asszonyi és férfiékesség

Karcagi gazdalegény,  
Dusa József 1920-ban.
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személlyeknek hosszú hajok, ráncos bajuszok, 
mindnyájoknak csákós süvegük volt” 

 A 19. században a bajuszviselet egyre el-
terjedtebb lett, még a fazonja is változott, a sze-
rint, hogy viselője fiatal vagy öreg volt és több-
nyire a társadalmi státust is mutatta. Szakállat a 
18. században még nem viseltek a Nagykunsá-
gon,39 azonban a ’48-as szabadságharcot köve-
tően , de különösen a 19. század végén divatba 
jött a Kossuth-szakáll. Ám ezt csak a módos ipa-
ros réteg és a fiskálisok (hivatalnokok) viselték. 

39  Györffy I. 1983.375.

Asszonyi és férfiékesség
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A pásztorok viselete

A pásztorviselet alig változott a 20. század 
elejéig. A Hortobágy mellékén lévő Nagykun-
ság települései adták a pásztorokat, ily módon 
tájegységünk pásztorkultúrája, beleértve a vi-
seletet is, azonosnak tekinthető. A pásztorvise-
let rendesen az ábrázolásokról is ismert vászon-
ból szőtt bő gatya, fehér borjúszájú (bő mellévar-
rott ujjú) ing, fekete pitykés lajbi. Utóbb a pász-
torok kékre festették ingüket, gatyáikat. Esős 

Pásztorok. (Kresz Mária nyomán.)
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időre való volt a tőgyfagatya, amit már új korá-
ban juhtejbe mártottak, majd hamuba tapostak 
és kifényesítették szalonnával. Ettől olyan ke-
mény lett, hogy nem járta a víz. Modern kifeje-

zéssel szólva impregnálták az anyagot, erre azért 
volt szükség, mert az állatok után gyakorta kö-
tésig érő vízbe kellett menni. Az ilyen nadrág-
ra nem ragadtak a férgek sem. A süvegviseletet a 
kalap váltotta fel. A nemezből készült kalapok-
nak különböző formáját hordták, a pásztortár-
sadalom hierarchiájának megfelelően. A csikó-
sok, gulyások, juhászok, kondások más-más fejfe-
dőt viseltek, de még a karikásostort sem cser-
dítették egyformán. A pásztorviselet megma-
radt, de mint azt minden viseleti darabnál lát-

A pásztorok viselete

Gulyás viselete. (Kresz Mária nyomán.)

Csikósok Kisújszálláson.  
(Rekonstrukció.)

Csikós kisújszállási szűrben. 
(Rekonstrukció.)



47
tuk, már csak ünnepi alkalmakra öltik magukra, 
egy-egy múltat idéző rendezvényen. Munkára a 
második ezredfordulóra már a pásztor is nadrá-
got, kabátot, inget és csizmát hord, a polgári vi-
selet darabjait. 

Süveg

A népviseletnek első, valóban hiteles emlé-
kei a régészeti leletekből kerültek elő. A kunsü-
veg példája ezt különösen igazolja, hiszen a 15. 
századból való nemezsüveget láthatunk a szol-
noki Damjanich János Múzeum régészeti kiállí-
tásán. A 18. századból való, Túrkevéről szárma-
zik a Néprajzi Múzeum süvegje.40 A 18. száza-
dig általánosan használt fejfedő volt a kunsüveg, 
aminek kun eredetét valójában csak gyanítani 
lehet és nem bizonyítani. Azonban ha a Szent 
László legendát ábrázoló falfestmények kun fej-
viseletét a Karcag-Orgondaszentmiklós temető-
jében talált, ugyancsak 15. századra datált sü-
veget összehasonlítjuk, azt láthatjuk, hogy meg-
egyezik a formájuk. Az ugyancsak 15. századi 
Königsbergi Krónika vonuló kun tábort ábrá-
zoló képén jól kivehető az a süvegforma, ami a 
már említett régészeti ásatásokon előkerült. Bi-
40  Györffy I. 1937.119.p.

A pásztorok viselete

Kun süveg. (Rekonstrukció. 
Damjanich János Múzeum: 

2006.28.1)
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zonyos vonatkozásokban hasonlít a közép-ázsi-
ai kazakok és kirgizek felhajtott karimájú magas 
nemezkalpagjához. Ha mindezeket egybevetjük 
a 18. századból való süveggel, azt a következte-
tést vonhatjuk le, hogy ez az egyetlen viseleti da-
rab, amely a kontinuitását megőrizte, egészen a 
18. századig, amíg végképp ki nem szorította a 
kalapviselet. 

A süvegre vonatkozó első írásos adat az 
1395. körül keletkezett Besztercei szójegyzékből 
való, majd az árszabások, tiltó rendeletek sora 
ad értékelhető viselettörténeti adatokat.41 Bár 
az árszabások rendre csak 18. századiak, ami-
nek az a magyarázata, hogy az 1625-ben hozott, 
majd 1659-ben megerősített árszabások voltak 
a mérvadók, nem emelkedett általános gyakor-
latra, mígnem a sok visszaélést megsokallva, az 
1715-ös újabb törvény hatására sorra születnek 
a városi és megyei limitációk.42

A jászkunsági árszabás 1780-ban első he-
lyen említi a magas fekete barkás süveget és ezt 
követően a közönséges szolgáknak való süveget. 
Barkás süveg nemcsak juhbőrből, hanem ne-
mezből is készült, hiszen a puhábbra gyúrt ne-
mez kibolyhosodott.43 (Valószínűleg ekkor már 
merinó gyapjúból készítették a nemezsüveget, 

41  Gáborján A. 1976.13.
42  Domonkos O.1962.150.
43  Györffy I. 1937.

A pásztorok viselete



49
ami köztudomásúan lazább szerkezetű anyagot 
eredményez.) „Györfy Péternek fia Györfy István 
az helység háza előtt nagy hegyessen 
csákós süveget viselvén, árestomban 
hajtatott. Jelen lévén az édes attya 
panaszollja, hogy nem egyszer, hanem 
ötvenszer is megintette fiát, hogy csá-
kós süveget ne viselne, de mégis meg 
nem fogadta. Most azért először ti-
zenkét pálcaütésekkel megbüntetőd-
jék és a csákója is elvágattasson, meg-
határoztatott. „Túrkevén 1777. má-
jus 4-én „ Reggel isteni tisztelet után 
a templom előtt publikáltatott, hogy 
a hegyes bajusz, tsákó és abrontsos sü-
vegnek viselése, kurta ingek hordozá-
sa 12 kemény korbácsoknak büntetése 
alatt districtuális kapitány Illéssy János uram pa-
rancsolatjára tiltatik.”44

Az általánosan elterjedt kun süveg, túri sü-
veg megjelöléssel egyszer találkozunk az ársza-
básokban - hívja fel a figyelmet Domonkos 
Ottó45, ami azt jelenti, hogy a néprajzi szak-
irodalom a népnyelvből vette át a terminust és 
nem a történeti forrásból. A kunsüveg, vagy túri 
süveg a 16-18. században elterjedt viselet volt 
az Alföldön. Elsősorban katonaföveg volt, de a 

44  Györffy . 1983. 377.
45  Domonkos O. 1962.150.

A pásztorok viselete

Férfi karcagi szűrben.  
(Rekonstrukció. Bellon Tibor 

felvétele.1983.)
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köznép is hordta, utóbb a felföldi tótok is át-
vették.46 A formájára vonatkozó első nagykun-
sági írásos adatunk 1743-ból való. Karcagi jegy-
zőkönyv említi, hogy „Kabai Istóknak volt vi-
seltes csákós süvegje - vallja a tanú.” majd má-
sik adat Györffy nyomán ugyanebből az évből: 
„A fátens a jelen lévő süveget nem esméri ugyan, 
de mikor Kenderessi Istvánt eltemették, akkor bi-
zonyára nem az a süveg volt a fejében, a’ melly 
bévarrott csákójú süveg volt a fején, az után pedig 
bégyűretlen, fennálló süveg vót a fején mely az öreg 
Kabai Mihály uramé volt, míg bírhatta.”47 Köz-
népi viselet voltát, igazolja az, hogy cselédbér-
ben is adtak süveget - ára 2 márjás – a 18. szá-
zad derekán.48 1781-es kun kapitányi rendelet 
figyelmeztette a tekintély dolgában hadilábon 
állókat, hogy „a kunok, ha más vidéken járnak, a 
csárdában ne verekedjenek, fő tiszt urak előtt ko-
csival kitérjenek, süveget emeljenek és a vámoso-
kat privilégiumaik hánytorgatásával ne bosszant-
sák.”49 A süveg viselete a redemptió után (1745) 
lett katonai előjog, polgári viseletként 1764-
ben Túrkevén már tiltják, 1777-ben Kisújszállás 
úgy határoz: „Minthogy a negédes ifjúság, annyi-
val inkább a szolgálatban levő suhantzok az sü-
vegekben tsinált abrontsokkal, huntzfutkájok so-
46  Györffy I. 1937.122.
47  Györffy I. 1937.122.
48  Györffy I. 1937.122.
49  Györffy I. 1937.122.

A pásztorok viselete



51
dorgatásával, s némelyek tsákó viseléssel magokat a 
kínyessígre, negédségre s tséltsapságra nagyon elka-
patták, az ilyeténeknek megzaboláztatásokra néz-
ve ennekutánna, ha kik ilyeténbe tapasztaltatnak, 
toties quoties 12 korbátsokat szenvedjenek, meg-
határoztatott.”50

 A század végére a süveg lassan kiment a 
divatból. Némely káromkodásban ugyan talá-
lunk rá utalást, de helyét átveszi a kucsma ami 
anyagában ugyan nem, hiszen báránybőrből ké-
szült, de formájában hasonlít a magas csúcsos 
süvegre. Noha a kalap már a 16. században léte-
zett, a Jászkunságon a 18. század utolsó negye-
dében 1780-ben jelenik meg. 1793-ban biha-
ri limitációk is hozták. Mire a század véget ért, 
a süvegviseletnek végképp bealkonyult, de a 14. 
századból való első említésétől számítva mint-
egy négyszáz éven át tartotta magát ez a sajá-
tos kunsági fejfedő. Helyét átvette a nagyszélű 
csikós-gulyás-kondás kalap, ami rangjelző szere-
pet kapott, cifrálkodásra alkalmas darabnak tar-
tották, ezért a 19. század elején már tilalmazták 
a túl széles kalap viselését.

50  Györffy I. 1937. 122.
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Kisújszállási férfibunda. (Damjanich János Múzeum:61.169.1)
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Suba, bunda

Alföld szerte, de a Kunságon különö-
sen sokáig élő viseleti darab volt a suba. Hosz-
szú életét a pásztoréletforma lassú változásának 
tudhatjuk be. A suba eredete bizonytalan illet-
ve gyanítható, hogy nomád állattartó népek ter-
mészetes anyagú, leginkább bőrből való visele-
te. A szó: suba 1290-ben fordul elő először írott 
forrásainkban. Gyaníthatóan szláv eredetű a 
szó.51 A suba 4-15 juh bőréből készült, formája 
a gazdagoknak fél- vagy egész kör alakú, a sze-
gényebbeké szűkebb, éppen csak a testet fedő 
volt. Nyaka köré fekete báránybőrből kacagány-
gallért varrtak. Bél Mátyás írta az alföldi pászto-
rokról, hogy „Nyers bőrből szabott felettébb sző-
rös ruhaneműben járnak, aminek bunda a neve.”52 
A Nagykunságon, a Hajdúságon és Dél-Borsod-
ban bundának mondták. Aszerint, hogy miként 
szabták, mikor viselték különböző fajtáit ismer-
jük, így van: ünneplő suba, kocsira való suba, 
juhászbunda, asszonysuba. Az ünneplő volt a 
templomba járó suba is. A szűcsmesterség virág-
zása révén az ünneplő bundák valóságos remek-
művek voltak a módosabb parasztság legszebb 
ruhái, díszítésük igen figyelemre méltó. A bő-
vebbek palástja teljes kört adott, az alja kerüle-
51  Gáborján A. 1976.17.
52  Bél M. 1975.48.
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te 4-6 m is volt, hossza pedig 120 cm. Különö-
sen a jászsági és a kunsági subák voltak hatalma-
sak és gazdagon díszítettek. Aljukat visszahajtot-

ták - kötözött aljú subának mondták. A kunsá-
gi subát fekete-bordó-lilás árnyalatú kálomistás 
színnel hímezték, kunrózsa és rozmaring ágú dí-
szítés futott a válltányérján. A módosabb háza-
sulandó legénynek kijárt a vőlegénybunda, de 
érett férfikorú is viselte. A bundát hidegben sző-
rével befelé, esős időben szőrével kifelé fordít-
va viselték. Karcag 1787-ből való térképén ábrá-
zolt szilajpásztorok szőrével kifelé fordított bun-
dában láthatók. A bőr kikészítéséhez és megvar-
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Férfiak karcagi szűrben és 
bundában. (Rekonstrukció. 

Bellon Tibor felvétele 1983.)
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rásához a juhászok értettek. Hogy ne eressze át 
a vizet, tovább tartson az ereje, bőrét hájjal ke-
negették, vagy főtt húst szárítottak a napon - ez 
egyike a hústartósítás egyik ősi módszerének - a 
bunda bőrére tették. Csak addig tartott a bun-
da becsülete, amíg érzett a faggyú szaga. Ha ezt 
elveszítette, már csak a szekérderékba tették de-
rékaljnak. A Kiskunságon tükrös díszítésű subát 
említ Tálasi István, amit még a múlt század vé-
gén viseltek. A tükrös díszítés a balkáni és a ke-
leti eredetű ruhadarabokon fordul elő.53

A juhbőrsubák keleti analógiájaként is-
merjük az ázsiai nomád népekre jellemző hosz-
szú, bő szabású juhbőrsubát, a csikóbőrből ké-
szült, szőrével kifelé fordított hosszú bundákat 
és a házilag szőtt posztóból készült prémes kö-
penyeket, amiket díszes bőrövvel fogtak össze.54 
Analógiaként kívánkozik ide, bár csupán formá-
jában egyezik a kaukázusiak nemezből készült 
burkája. 

A bőrből való felöltők közül a hátibőrt kell 
még említenünk, mint a Kunság igen ősi és jel-
legzetes viseleti darabját. A hosszú szőrű rac-
kajuh bőréből készült a hátibőr vagy kacagány.  
A Kunságon még a 18. század közepén is gyako-
ri viselet volt, amint az Illéssy István nagykun-
kapitány 1756. május 27-én Kisújszálláson kelt 

53  Gáborján A. 1976.17.
54  Tagán G.1935.120-126.
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körleveléből is kitűnik: „A szolgák és pásztorok, 
úgy a fiatal gazdalegények is, a kik nagy, s nem igen 
hellyesen kigondolt nagytaréjú sarkantyus csizmá-
kat s fekete hátibőröket, mellyet vulgo katzagán-
nak hívnak, viselni nem lészen szabad; mert akin 

ezentúl akar armás hadnagyok az ő kato-
náikkal, akar districtualis hadnagy-

ok akar gazdákon, akar szolgákon, 
akar pásztorokon ollyan megtiltott 
ruhát tapasztalnak, minthogy 
instructiójokban fog lenni, tő-
lük elvészik és a magok hasz-
nára fordíttyák. Valaki pedig 
renitenskedik s elvenni nem 
engedé, az arra rendeltetett 
személlyek azonnal a N. 
Magistratusnak előadni 

tartoznak, kiknek hatalmokban 
lészen azon nyakas személlyeket kö-

telességek szerint megbüntetni. Mert az ollyan ren-
detlen sarkantyú és katzagányok nem egyébbre ha-
nem a ruhában való bujaságra s kényességre való, 
melyet az Isten törvénye is tilt.”55

A fekete rackabőrből való hátibőr tovább-
élt a ruha gallérjaként. Rendesen a kacagányt 
nyakbavetve hordták férfiak és asszonyok egy-
aránt, erről a 18. századi jegyzőkönyvek bőséges 
adattal szolgálnak.A bőrruhák az ujjas bőrkabát, 
55  Györffy I. 1937.126.
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a csípőig érő ködmön, kun nevén daku volt még 
jellegzetes viselet. A dakut már szűcsök készítet-
ték. A ködmön, vagy daku cselédbérben a ruha-
járandóságok közé tartozott. 1760. decemberé-
ben Túrkeve városa így limitálja a szűcsök mun-
káinak árát:56

“Egy nagy, vagy első ködmön varrásáért a lakos  

 tartozik-45.Frt  

Sühedernek vagy felserdült legénynek való ködmön 

varrása- 36.- 

Közönséges posztóbul való menténekbélleléséért -51” 

Angliamentének bélleléséért:  -1. 

-”Gyermek mentéje béllelésitül -30”

Kunsági kisbunda

A kör alakú subákhoz hason-
líthatjuk a Nagykunságon jellegze-
tes női viseletté vált kunsági kisbun-
dát, amelyekről Dorogi Márton 
írt szép összefoglalót.57 Kunsá-
gi kisbundában – ebben a bar-
na alapon fekete selyemhímzés-
sel díszített ünnepi viseletben szé-
pen festettek az asszonyok. A díszítés-

56  Györffy I. 1937.128.
57  Dorogi M. 1962.
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nek itt is rangjelző funkciója volt: csak az hord-
hatott hárombokros hímzésű - (az aljától a vál-
láig terjedő három vízszintes sávban futó min-
tával díszített) kisbundát, aki tehetős volt, akit 
társadalmi státusa erre feljogosított. Aki érdem-
telenül viselte, megszólták. Barna alapon feke-
te szűcsselyemmel hímzett bunda gyanítható-
an keleti örökségünk, párhuzamait a Kaukázus-
ban élő török népcsoportoknál is megtalálhat-
juk. Szabása egyenes vonalú, egy-egy juhbőr-
ből szabott elej-és hátbőrhöz vállon összevarrt, 
kétfelől oldaltoldással vállhoz kerekített. Meg-
egyezik a férfibundák szabásával, csak annál rö-
videbb, épp, hogy csípő alá érő. Hazai írásos 
emlékünk viszonylag kései: sem az 1760 körü-

A pásztorok viselete

Kunsági kisbunda szabásvonala.
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li túrkevei tanácsi, sem a Jászkunság 1780. évi 
árszabása még nem említi. A kisbundára uta-
ló első adatot a mezőtúri céhiratokban találunk 
1826-ból. A Nagykunsággal határos területek-
re is eljutott a hajdúsági, észak-bihari, dél-bor-
sodi, hevesi területekre, elsősorban a vásáro-
zók révén, majd a helybéli mesterek is átvették.  
A debreceni vásárokon jelen volt az egész Tiszán-
túl, a mezőtúri szűcsök Sarkadig és Váradig is el-
vitték portékáikat. A nagyobb kunsági városok-
ban 15-20 szűcs is megélt. Vagy önálló céhet al-
kottak vagy összeálltak szabókkal és más iparo-
sokkal. Hívták kunbundának, túri vagy karcagi 
bundának, gallérbundának és kerekbundának, ha 
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Kunsági kisbunda kiterítve. (Damjanich János Múzeum: 2006.80.1)
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nagyon bő volt, fodros bundának. Az emlékezet 
több kiváló szűcsmester, így a kisújszállási Gaál 
Sándor, a kunhegyesi Szabó Pál és Szabó Imre, 
Szabó Lajos, a kunmadarasi Üstökös Sándor ne-
vét őrizte meg. Legfontosabb megkülönböztető 
jele a sajátos ornamentikája volt. A Kunsággal 
határos vidékek díszítésmódjában felismerhető-
ek a kisújszállási vagy madarasi mesterek stílus-
jegyei. 

Igen drága volt egy kerek bunda. Ára 
olykor egy hold föld árával is vetekedett.  
A férjhezmenő lányok szándokládájának (meny-
asszonyládájának, kelengyéjének) tartozéka volt, 
illett újasszonyként abban menni a templomba. 

A 19. század második felétől a paraszt-
gazdák asszonyai hordták, iparos és 

polgárasszonyok nem. Lassan ki-
ment a divatból olyannyira, hogy 

az 1900-as években már csak idős 
asszonyok viselték, az I. világhá-
ború után pedig már alig készült 
néhány példány.

A festett bőröket szabás 
előtt hímezték. Úgy választot-

ta a mester a bőröket, hogy 
azt a bunda elejének, olda-
lának, vagy a hátának szán-

ta. A szabás komoly szerkesztési munkát igé-
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nyelt. A mintákat rézgálicba mártott lúdtollal 
rajzolta rá a bőrre, először a nagyrózsákat, szára-
kat, aztán a rozmaringleveleket és végül a bim-
bókat. A legügyesebb mesterek fejből rajzol-
ták a mintát, mások sablont, később nyomó-
dúcokat használtak, de ismerünk olyat, akinek 
egy gyűszű is elég volt a virágozáshoz, ugyan-
is a legtöbb minta kirajzolható gyűszűnyomból 
is. A sokmunkájú mester nem hímzett, csak 
írta a mintát, szabott és összeállította a bundát.  
A híres kisbundás szűcsöknek 5-6 varróasszo-
nyuk volt, akik otthon selymeztek, bedolgozók 
voltak. Egy-egy munkás darab elkészítése há-
rom hétbe is beletellett. 

Kezdettől fogva egyöntetű a díszítése, hár-
mas tagozódást mutat: legalul van az aljkoszorú, 
ami 5-7 cm széles körbefutó folyódísz. Fölötte a 
bokorvirág kompozíció, efölött csengősor és há-
lózás helyezkedik el. Ezek felett még két-három 
sor keskenyebb folyóminta majd legfelül az erő-
teljes, 5-6 cm széles vállkoszorú. A 19. század 
utolsó harmadától csaknem minden kisbun-
dát fekete selyemmel hímeztek. Az ornamenti-
ka nem túl gazdag, ám ízléses elrendezése miatt 
rendkívül szép összhatást mutat.

A pásztorok viselete
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Kunsági pásztorviselet,  
karcagi szűr.  

(Damjanich János Múzeum)
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A gyapjúból készült felsőruhák 

A cifraszűr

Az Alföld legnagyobb állattartó körze-
te a Nagykunság volt, s a jelentős juhtenyész-
tés miatt a gyapjúfeldolgozás is számotte-
vő lehetett. A felsőruhák jó része gyap-
júból készült, kézenfekvő a nemeze-
lés technikája, mint a legősibb tex-
tilkészítési mód, noha meglétére 
a süvegviselet elmúlásával csu-
pán nyelvészeti emlékünk utal. 
A nemezelődésre a pásztornyelv-
ben maradt fenn szó: kijcesedik a 
kutya szőre, mondja a pásztor a lo-
boncos komondor kutyájára. Nemez-
ből való volt a nyereg alá való izzasz-
tó, amit a Püspökladányban élő nyer-
gesmester Matuz Andor készített a két 
világháború között. A szükség hozta elő 
az emlékezetből a régi technológiát, jól-
lehet izzasztónak az egyébként értéktelen, 
szinte erejét veszített csungagyapjút (hullott 
gyapjút)58 használták. Alighanem ez az utol-

58  Fazekas M. 1979. 161.
Karcagi szűr hátulja.
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só adatunk a nemezelésre, ugyanis a felsőru-
hák anyagát már más mesteremberek készítet-
ték szövőszéken. Különféle gyapjúszövetből ké-
szült a felsőruha. A legdurvább kidolgozású a 
gubaszövet, ami Ungvár felől érkezett az Alföld-
re, amint ez a debreceni gubacsapók és szűrsza-
bók peres irataiból kitűnik,59 jóllehet, hogy e két 

mesterség céhes története egy tőről fakad, 
csak idővel váltak szét. Az erdélyi szász vá-
rosokban 1376-ban 19 szervezett céhet 

számláltak, közöttük voltak a gyapjú-
szövők és csapók is. „Az 1571. évi 
limitáció szőrművesekről is szól. 
Az 1609. évi limitációban mint új 

mesterségek szerepeltek a szűrcsiná-
ló mesterek, csapók avagy szűrtaká-

csok; ugyanitt külön ártételek van-
nak megállapítva ‘az szűr (t.i. szőr) 
- mívesekről’, kik lasnakot, gubát, ha-
risnyát (székelyföldi értelemben veen-

dő!) csináltak” írta a debreceni gubacs-
apókról szóló kitűnő összefoglalójában 

Bartha Károly.60 A gyapjú szavunk bol-
gár-török eredetű, ami azt sejteti, hogy a 

gyapjúfeldolgozás ismerete is a honfogla-
lás előtt került a műveltségünkbe. A háziipar-
szerű feldolgozással járó eszközkészlet fejlő-

59  Györffy I. 1937. 129.
60  Bartha K. 1939.15.
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dése azonban már kisázsiai török hatást mutat. 
Amíg a közép-ázsiai törökség a gyapjúlazítás-
hoz máig fűzfavesszőt használ, addig a kisázsiai 
török nemezelő műhelyekben íjfát használnak.  
Az 1990-es években törökországi gyűjtőútja-
im során közel hatvan nemezelő műhelyt láto-
gattam meg, javarészt Belső-Anatóliában és az 
Égei-tenger partvidékén.61 Mindben ugyanazt a 
szerkezetű íjfát láttam, amilyenről Bartha Kár-
oly közöl rajzot a rozsnyói csapómesterek mű-
helyében használt ilfa-ról.62 Ez az eszköz két, 
két- és fél méter hosszú fa, amire juhbélből so-
dort húrt feszítettek. Az íjfát úgy használják, 
hogy a gyapjú fölé helyezik, a mester bal kezé-
vel fogja. A jobb kezében lévő verőfával veregeti 
a húrt, amitől az rezgésbe jön és bele-belekap a 
gyapjúba, szinte pihekönnyűvé lazítja azt. A kis-
ázsiai törökök csak műhelyben használják az íj-
fát, minden mester maga lazítja fel a meg-
munkálni való gyapjút. A fonál-
sodráshoz házilag gyapjúfésű-
vel lazítják a gyapjút. Az íjfa 
használata a magyarországi 
csapócéhek életében már 
a 19. század elején meg-
szűnt,63 csupán a kalapos 

61  Bartha J.1998.48-66.
62  Bartha K.1939.31.
63  Bartha K. 1939.33.
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mesterség éltette tovább ezt a különös eszközt. 
Azonban az elterjedéséből ítélve feltételezzük, 
hogy a hódoltság idején került a magyarországi 
gyapjúfeldolgozó műhelyekbe. Valószínűleg az 

abaposztó szövéstechnikájával együtt. A szűr, 
ez a jellegzetesen magyar pásztorviselet szűr-

posztóból vagy abaposztóból készült nagy gallé-
rú viseleti darab. A gubaszövetnél sokkal fino-

mabb kidolgozású szövött, kallott anyag 
a szűrposztó, vagy abaposztó. A kal-
lás munkaművelete abból állt, hogy a 
megszőtt gyapjúszövetet folyóvíz sod-
rása alá tették miáltal a szövet meg-
tisztult és a faggyú kimosódott és 
a víz veregetése által összeállt, tö-
mörré vált. A nemezelő mesterek 

ugyancsak tömörítik a már pásztor-
köpönyeg, nyereg alá való izzasztó és 

szőnyeg formájára alakított gyapjút. A 
gyapjúfeldolgozás technológiájának csu-
pán egy mozzanata a kallás (tömörítés) ez 
önmagában nem bizonyítéka annak, hogy 
a szűrposztó a Balkán felől érkezett hoz-
zánk. Azonban figyelemre méltó egybeesés, 

hogy a kisázsiai törökök máig viselt pásztor-
köpönyegét is aba-nak hívják. Veronika Molnár 
Gerwers a magyar szűr eredetét kutatva néhány 
elemének - úgymint kifelé hajló elej és a befene-
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kelt ujjak - ókori keleti előzményeit fejtette ki. 
Kutatásainak nagy érdeme, hogy óriási össze-
hasonlító anyagot tárt fel a Balkántól Kisázsián 
Iránon át Türkmenisztánig. Történeti előzmé-
nyének tekinti az ókori keleti kandys nevű ka-
bátot, amely szabásvonala a magyar köntösben 
maradt ránk.64

 A Képes Krónikában, de más középko-
ri forrásokban sem ismerünk egyetlen szűráb-
rázolást sem. A szűr első írásos említése is csak 
1570-ből való: „Nicolaus Zywzabó”65 A szűr 
(szőr) szó is kettős jelentésű. A 16-17. század-
ban az anyagot már nem, csak a viseleti darabot 
jelentette. Felmerült a „szürke” színből való ere-
deztetése is. Nagy a valószínűsége annak, hogy 
a török sürü - nyáj, nyájpásztor jelentésű szóból 
származhat a szűr szavunk. A szűr keleti eredetű 
szabását a 19-20. századi darabokról ismerjük. 
Nem lehet tudni, hogy a megelőző századokban 
a szűr milyen formában létezett. A 19. század-
ban a magyar parasztság viselete volt, itt ötvöző-
dött az eurázsiai eredetű - de a magyarsághoz a 
középkori Nyugatról került csuklyával, az euró-
pai reneszánsz eredetű szögletes gallérral és a ki-
felé hajló elej-lapokkal.”66 Legújabb viselettör-
téneti kutatások bizonyítják, hogy a reneszánsz 

64  Gáborján A. 1975.156-181.
65  Gáborján A. 1975.156-181.
66  Gáborján A. 1975.181.

A gyapjúból készült  
felsőruhák

Nemzeti jelképek a kunma-
darasi szűr elején.



68
négyszögletes gallér az újabb típusú magyar szű-
röknél kombinálódott egy állógallérral, ami a 
keleti eredetű viseleti darabok tartozéka volt.  
A honfoglaláskori, majd hódoltságkori felsőru-
hák része az állógallér, de a Képes Krónika ábrá-
zolásain látható kunok is állógallérú köpenyt vi-
selnek. A Karcag-orgondaszentmiklósi ásatások 
során előkerült aranyszállal hímzett gallér is iga-
zolja, hogy a 15. századi kunok viseletének is ré-
sze volt ez a gallértípus.67 Mivel a balkáni és a 
kisázsiai pásztorviseletben gyakori a csuklya, il-
letőleg a csuklyává alakítható négyszögletes gal-
lér, adódik a kérdés, hogy melyik volt előbb? 
A csuklyának történeti-földrajzi eredete eltér a 
szögletes gallérétól. (A kutatók kelta eredetűnek 
tartják a csuklyát.) Tény, hogy a pásztorviselet 
ott őrizte meg a csuklyát ill. a csuklyává alakí-
tott szegletes gallért, ahol a csapadékos éghaj-
lat jellemző. A 19. században már ünnepi vise-
letté vált a szűr, a hatalmas szegletes gallér kí-
nálta magát a díszítésre. Végül is a cifraszűr, ez 
a sajátosan magyar viselet úgy alakult olyanná 
amilyennek a múzeumokban ma látható, hogy 
alapszabását minden bizonnyal keletről kapta, 
a szűrcsatok a hódoltságkori mentékről, ill. a 
19-20. századi díszmagyarokról kerültek a szűr-
re. Az állógallér keleti eredetű, már a honfog-
lalás korából meglévő, a szögletes gallér a rene-
67  Selmeczi L. 1992.18.
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szánszkori, a legarchaikusabb táji típust képvi-
selő jászkunsági szűrök gallérjain és az elejen lát-
ható aszimetrikus állócsokrok oszmántörök ha-
tást tükröznek.68 Dísze, büszkesége volt a kun-
sági legénynek, vőlegényszűrjét holtáig őrizte.  
A népköltészet is megemlékezik erről a becses 
viseleti darabról: 

Cifra szűre koporsója, 
Bikkfalevél takarója

68 Gáborján A. 2000.25.. 
 vö.Palotay G. 1940.
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 A szűr díszítményei közül a rátétes díszí-

tés keleti hozadék, a dunántúli szűrök őrizték 
meg. A virágdíszítés, a rozmaringlevelezés a ti-
szántúli szűröket jellemzi, közülük is a legré-
giesebbnek a jászkunsági szűrök tűnnek. Az 

asszimetrikus állócsokrokat, foga-
zott szélű leveleket, töltött szá-

rakat, a virágok más színnel 
való kontúrozását, a virágban 
virágokat a kutatók oszmán-
török eredetűnek tartják.69  
A szűröket a galléron, az 
elejen, az oldaltoldásként 
szolgáló aszajon és az ujjak 
végén díszítették. A szűrök 

díszítése nemcsak tájtípusaiban 
(Jászkunság-Alföld, Debrecen-

Hajdúság, Bihar-Erdély, Felföld, 
Dunántúl), hanem tájtípuson be-
lül is eltérő.70 A legjobb példa erre 
a kunsági szűr, ahol is színeiben, 

de motívumaiban különösen jellem-
ző az egyes kun városok sajátos díszítés mód-
ja. (A vásárokon, csárdákban a szűréről látni 
lehetett, hogy melyik városból való a legény.)  
Ennek alighanem az a magyarázata, hogy a hely-

69  Gáborján A. 2000.24.
70 Gáborján A. 2000.28-150. 
 vö: Papp J.én.
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ségben dolgozó szűrszabó mester maga alkot-
ta mintakönyv alapján virágozott. Pl. Györffy 
Ferenc karcagi szűrszabó a 19. század derekán 
élt. A szűrhímzést (virágozást) Debrecenben ta-
nulta, hazatérve szülővárosába céhes mesterként 
25 éven át dolgozott. A nagykun szűr orna-
mentikáját ő teremtette olyanná, amilyen lett.71  
Díszítése nem hasonlít a debreceni tanult min-
tákhoz, annál több régies elemet őrzött meg. Te-
hát Györffy Ferenc és fia István is merítette va-
lahonnan a motívumkincset, átörökítette, újra-
komponálta a díszítőelemeket, mint ahogyan ezt 
a tájhoz kötődő népművészek teszik még ma is.  
A különféle alapon, textilen vagy fémen ránk 
maradt azonos motívumok megjelenésére a leg-
jobb példa a Györffy által közölt ipolytarnóci 
gallérvirág72 és a túrkevei tarsolylemez díszíté-
se. Ez is igazolja, hogy a népi díszítőművészet 
megértése csak úgy lehetséges, ha a motívu-
mok gyakran antropomorf jellegét meglátjuk. 
Ez magyarázatot adhat bizonyos, főleg életmód-
hoz kötődő motívumkincs továbbélésére, de 
vándorlására is. Mert ugyanaz a motívum - jel 
- másnak hat szövésben, hímzésen, bőrmunkán 
vagy ötvös remeken, az eredeti jelentése azonos. 
Megfejtésében gyakran a népköltészet is segít.  

71 Györffy I. 1930.79. 
 vö.Gulyás É. 1987.126-129.
72 Györffy I.1930.181.
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A zsendülő tudományág, a szemiotika új mód-
szereket, jó lehetőséget kínál az összefüggések 
felismerésére.

A guba

A debreceni iparosok, a gubacsapók és a 
szűrszabók már a 18. század közepén perben-
haragban álltak, minthogy 1738 táján a guba 
Ungvár felől az Alföld felé terjedni kezdett és né-
hány éven belül divatba is jött. Berettyóújfalu-
ban 1747-ben már cselédbérben is adják, 1758-

ban a Nagykunságon a pásztorok is 
hordják, amint az a korabeli jegyző-
könyv hírül adja: Kisújszállást érte-
síti Túrkeve tanácsa, hogy „zálogba 
vett gubát és kankót visszaadják Sze-
gő fiának, Bárha a kevi határban tett 
kárt.” Karcagon is gubában jártak a 
legények. „Balog János mint ármás 
közönséges szolgálatban borseprő hor-
dásra küldetvén a csárdára, míg ott 
munkálkodott, gubáját letévén, az-
alatt Szakács András a gubája alatt 
lévő bélést lefejtette és elhasgatta csu-
pa negédségből.”73 Azonban a guba 

73  Györffy I. 1983. 384.
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korántsem volt olyan közkedvelt viseleti darab, 
mint a cifraszűr. Szegényes viseletnek tartották. 

Posztóruhák

Amint azt a szűrök készítésénél láttuk, a 
gyapjú alapanyagú ruhák azonos technikával 
készültek. A fellazított gyapjút tömörítették kal-
lották és ványolták, ezáltal erős anyagot nyer-
hettek. Az Alföldön a posztókészítés a török hó-
doltság után jött szokásba, valószínűleg a tö-
rök abaposztó hatására s lassan kiszorította a ne-
mezt, olyannyira, hogy a jellegzetes pásztorvise-
let, a szűr is szövött, kallott és ványolt anyagból 
volt már. Mellette a posztóruhák is elterjedtek, 
hiszen jól használható, jó hőtartó volt az anyag. 
Azt bizonyosan tudjuk, hogy Alföldön a 17-18. 
században kék, zöld, utóbb fekete posztóruhá-
kat viseltek. Rendszerint zsinórozás és ezüstpity-
ke díszítette őket. Kunhegyesen még a 19. szá-
zad végén is hordták a legények.

A 18. század első felében még abaposz-
tóból készült kék nadrágot hordott a nép.  
A jobbmódúak kiváltképp a redemptusok és a 
mesteremberek posztóból vagy remek posztóból 
készített ruhát viseltek, aminek szintén kék szí-
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ne volt. A nadrágot a térdénél és az ülepénél ir-
hafolttal látták el, hogy ne kopjon olyan köny-
nyen. „Sáfrány János karcagi szíjjártó 1779-ben 

kék viseltes irhás nadrágban, borjúbőr csiz-
mában, kalapban, bundában szökött 
meg a böszörményi tömlöcből”. A maga-
sabb rangú tisztviselők a nemesek szoká-
sos viseletében jártak. „1790-ben Né-
hai Bódy Mihály jegyző özvegye Áb-
rahám musikusnak adott egy süveget, 
egy arany paszományos lajbit és egy 
meggyszín nadrágot 12 Rfrt 33 kraj-
cárért.”74 A jómódú emberek ködmön 
helyett mentét viseltek, mint a vár-

megyés helyek köznemessége. 1767-ben Karcagon 
Orvos Nagy Pétert arra kérte Elekesné, hogy vesz-
tőt adjon az urának akkor kék mentét ad nekik. 

Azt felelte erre Orvos Nagy, a híres gyógyító, 
hogy :” gyógyítani tudok, veszteni nem”.

A mente zsebes, a módosaké róka-
prémes a szegényeké báránybőrös volt. 
Györfi Miklós végrendeletében 1775- 
ben rókás mentéről és báránybőrös 
mentérő végrendelkezik. Palugyai 
Imre a Jászkunság viselete kapcsán 
írja:

74  Györffy I. 1983.385.
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„Népruházata a jász-kúnnak topográfi-

ai s égalji viszonyaihoz alkalmazott, s átalán 
igen egyenlő. A férfiak fő ruházai czikke a bun-
da (suba); mintegy szükséges kelléke ez e népnek. 
… Többször, s főkép ünnepies alkalmakkor díszes 
setétkék posztóból sárga prémmel szélesen szegett, 
kék zsinorokkal díszített úgynevezett rókás-mente. 
Valóban olly czélszerű s ünnepélyességgel mutató öl-
töny, melyet a nem egyszer zsiros bunda helyett leg-
alább a szentegyházakban méltán viselhetnének.  
A nők ruházata szerfelett vékony kelmékből 
áll … rövid derekú ujjasaik alig fedezik be 
a mellet, és hátat. Az egész altest vidékét 
pusztán hagyván…”75

A posztó megőrizte népszerűség-
ét egészen a 20. századig. A díszíté-
sére használt ezüstpityke, dürügomb 
olyan drága volt, hogy rendre külön 
tárgyát képezte a végrendeleteknek. 
Gyakori volt, hogy az apa lajbiját, dolmá-
nyát egyik fiára, annak ezüst pitykéit a másik-
ra hagyta. 

A magyar parasztok posztóöltözete a ma-
gyar ruhával azonosított zsinóros ruha volt. 

75  Palugyai I.1846. 17-41.
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Kunhegyesi viseletek a 19. század végén. (Oláh Lajos gyűjteménye.)
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Redemptus, parasztpolgári  
viselet 

Női felsőruhák 

Az alföldi mezővárosok hamar polgárosul-
tak. A redempciót követően a Jászkunság városai 
megerősödtek, a 18. század végére kialakult egy 
módos parasztpolgári réteg. A református vallá-
sú Nagykunság igen adott arra, hogy jogi kivált-
ságait minden módon hangsúlyozza és külsősé-
geiben is kifejezésre juttassa. Amint azt a nép-
művészet más területén is láthatjuk, a viseletre 
is igaz: akkor virágzik teljes pompájában, ami-
kor a másságot, a környezettől való különállást 
kell hangsúlyozni. 

Parasztpolgári viselet korát 1870-1920 kö-
zött határozza meg a kutatás. Ennek legfőbb jel-
lemzője a rékli, szoknya, s amit a korábbi korok-
tól megörökölt, az ingvállat és a pendelyt alsó-
ruhaként hordták tovább. 

A ünneplő ruhák, templombajárók drága 
anyagból készültek tafotából, brokátból, több-
nyire sötét színűek voltak, hiszen a Kunság népe 
református vallású lévén nem hivalkodott a szí-

Redemptus, parasztpolgári 
viselet

Kisújszállási redemptus viselet  
a 19. század végén.

Gyermekek a 19. század végén 
Karcagon.
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nekkel. A jövőmenőre szánt kapkodókat karton-
ból vagy vászonból varrták. 

Rékli, blúz

A nagykunsági mezővárosok parasztpol-
gárai karcsúsított szabású, sonkauj-

jú, állógallérú, nyakig gombolt, 
esetleg más színű V alakú be-
téttel díszített felsőt és ugyan-
olyan anyagból való lefe-
lé bővülő szoknyát hord-
tak. Télen kisbundát, ke-
rekbundát vagy gyapjúfo-
nalból kötött fekete, berli-
nerkendőt viseltek hozzá.  
A felsőt zsinórokkal, be-
varrásokkal, esetleg más 
színű anyagból való be-
téttel díszítették.76 A ruha 

anyaga min- dig nemes volt, drága bro-
kát vagy kőrisbogárszínű taft. A szoknya alatt al-
76  Lásd a Néprajzi Múzeum fotótára:21111  
 (Kunmadarasról), 21099 (Kunmadarasról),  
 33951(Túrkevéről), 
 33940 (Túrkevéről) 33903 (Túrkevéről),  
 21116 (Kunmadarasról),  
 21122 (Kunmadarasról)  
 21207 (Kunmadarasról) számú fotóit.
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(Damjanich János Múzeum: 

2003.24.1)
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sószoknyát hordtak, a viselet az akkori női ide-
álnak megfelelően kerekké tette az asszonyo-
kat. Jellegzetessége még a nagykunsági paraszt-
polgári viseletnek, hogy nem használtak hoz-
zá kötényt. Ha megnézzük a múzeumok gyűj-
teményében fennmaradt viseleteket és fotókat, 
jó látható a különbség a Kunság peremvidékén 
élő városok, pl Mezőtúr és a kunsági vá-
rosok asszonyainak ruhája között. 
Gyolcsköténye a mezőtúri, szol-
noki asszonyoknak volt, (néme-
lyek még az 1930-as években is 
ebben fényképeztették magu-
kat) a kunságiak csak munkára, 
a felsőruha védelmére használ-
ták a kötényt. A kötény törté-
netét áttekintve azt látjuk, hogy 
igen régi viseleti darab, voltakép-
pen a veszélyes és piszkos munkát 
végző mesteremberek ( tímárok, 
vargák, bányászok) ruhájának védel-
mét hivatott, valaha bárányból való ru- ha-
darab volt. A 16. századi ábrázolásokon a pa-
rasztasszonyokon már keskeny kötényeket látni. 
A hétköznapokon a legkedveltebb a fehér, oly-
kor a vörös színű de még fekete kötényt is visel-
tek. A 18. században már szabók is készítették, 
utóbb jegyajándékként is megjelent. Mint a vi-
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Rékli hátulja.



80
seletek általában, a kötény is érték volt a 18. szá-
zadban. Olyannyira, hogy egy válóper kapcsán 
a túrkevei Senator Rékasi Péter pereli Nemes Já-
nosi Juliannát mert amikor az asszony egy év 
házasság után elhagyta őt, magával vitt „egy vé-
kony kék kötőt”77 Anyaga változott aszerint, hogy 
milyen munkát végzett a viselője. A szakácsok, 
molnárok, mosható kötényt hordtak, a tímárok 
kádárok bőrkötény, a hentesek és mészárosok 
indigókék színű kendervásznat kötöttek maguk 
elé. Az állatok körül végeződő emberek fél kö-
tényt vagy melles-kötényt viseltek. Utóbb a pa-
rasztviselet részévé vált a kötény, a férfiak olykor 
a posztónadrágos viseletükhöz is felkötötték. A 
19. százaban terjedtek el a keskeny vászon, kék-
festő, klott kötények.78 Surckötőt viseltek a gaz-
dalegények. Egy azonban nagyon lényeges moz-
zanat a kötény viselésében: csak munkára való 
viseleti darab volt, ünnepeken nem hordták. A 
női ünnepi viseletben a 19. század végén már 
nincs jelen. Munkára azonban még a 20. század 
derekán is hordták az asszonyok és férfiak egy-
aránt. 

A rékli, a bélelt kabátka sonkaujjal, elöl sok 
gombbal záródott. V alakú betéttel díszítették.

77  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár,  
 1799/16/7/17.
78  Flórián M. 2001.205.
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Azt a kutatás kiderítette rég, hogy a népvi-

seletben megjelenik a nemesi viselet hatása, né-
mely eleme, de az is tény, hogy a 18. században 
a cselédek még nem hordtak „uraságtól levetett” 
holmit, a főúri, kisnemesi viselet a parasztpol-
gári viseletben tükröződik. A vállkendő, köd-
mön, bunda révén sajátos parasztpolgári viselet 
alakult ki. Mire a 19. századi nemzeti önállóso-
dási törekvések megfogalmazódtak, a viselet is 
kifejező eszközévé vált, nemzeti öltözetté lépett 
elő. Hozzá kell azonban tennünk, hogy már a 
18. század elejére a hazai női divatot a német-
szabók készítményei nagy mértékben alakítot-
ták. A nájmódi népszerű volt a főnemesek, hiva-
talnokok és a módosabb mesteremberek között, 
azonban a közrendű leányok magyarosítva saját 
ízlésükre formálva követték a divatot. Amint a 
népi kultúra minden műveltségi eleme, a viselet 
is folytonos változáson ment át, jóllehet a vál-
tozás üteme a 19. századig az életmód változási 
ütemének függvényében lassú volt, majd meg-
élénkült.

 A század elején nem mutatkozott lényeges 
eltérés a polgári divat és a paraszviselet között. 
A városi nők szoknyával egybeszabott, derék-
nál összevarrt felsőrészt hordtak, amihez a szok-
nya anyagából buggyos ujjat szabtak. A köznép 

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Parasztpolgár lány 1910-ben  
Karcagon.

Redemptus gallér.  
(Kisújszállási Helytörténeti 

Gyűjtemény)
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megőrizte a 18. századi öltözködési örökségét: 
szoknya és puszli (pruszlik) volt az alapdarab.

A blúzok térhódítása a parasztpolgári vise-
letben az 1890-es években kartonból vagy kék-
festőből szabott, magas nyakú, elöl gombsoros 
blúzokkal kezdődött, majd a szoknyába belültett 
blúzokkal folytatódott. A bekötött blúz ma-
gas nyakkal, bő derékkal, vállban buggyos uj-
jakkal lassan az ünnepi öltözetben is megjelent.  
A Nagykunságon nagyon lényeges eltérés ta-
lálható két város, Kunhegyes és Karcag között. 
Kunhegyes a 20. század elejéig megőrizte a pa-
rasztpolgári viseletét, Karcag polgárosultabb lé-
vén, hamarabb beengedte a polgári divatot.

Nem szóltunk külön a másállapotban lévő 
asszonyok viseletéről, mert, hogy nem is jelent 
meg ez az állapot az öltözködésben oly módon, 
hogy külön fazont hozott volna. A felsők elejé-
nek szabását bővebbre hagyták, az alsókat derék-
ban kieresztették, vagy oldaltoldást varrtak bele. 
Mivel a másállapot, áldott állapot (nem terhes-
ség!) az asszony életében ugyan különleges volt, 
de a hétköznapok munkái alól nem mentesült 
csupán a gyermekágy ideje alatt, ezért a visele-
ten különösképpen nem látszik. 

 A testhezálló, övvel derékra fogott blúzok 
csak a két világháború között terjedtek el.

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Karcagi gazdalányok 
az 1910-es években.
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A magyaros díszítésű kabátkák, vizitkék 

szabása a 20. század fordulóján változott, az új 
divatot a bársony, plüss kabát jelentette. Ez a 
csípőt fedő, kabátka a falusi viseletet is városias-
sá tette, visszafordíthatatlanul polgári viseletté 
lett.79

Polgári ujjasok

A 19. század második felétől hódított a 
derékban szabott, térdig érő szalon-
kabát, ami a század végére ma-
gyaros, ferencjóskás viselet lett, 
s főleg a városi gazdaréteg 
hordta. A 19-20. század for-
dulóján a parasztfiatalok ipa-
ros szabású, városias, fekete 
posztó télikabátot hordtak, 
amit olykor báránybőrrel bé-
leltek. Forrásokban a női uj-
jasokkal jobbára csak a né-
met nevén találkozunk: rékl, 
vagy asszonynak való ujjas laj-
bi, amelynek ujj nélküli válto-
zatát is varrták. Jó idő múltán 
léptek az ujjas blúzok a pruszlik 
79  Flórián M. 2001. 208.

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Állapotos asszony réklije. 
(Damjanich János Múzeum: 

73.3.6.)
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és a ingváll helyébe lépjenek. A 19. század ele-
jétől megjelenik a rékliken a sonkaujj és a nagy-

gallér. Éppen az ujjak változásán követhetjük jól 
nyomon a parasztpolgári ízlés divatját.80

Mente

A kabát testhezálló, karcsúsított szabá-
sú, fodros aljú változata már a 17. századi eu-
rópai divatban meg volt, hozzánk csak jóval ké-

80  Flórián M. 2001.207.)

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Karcagi család az 1910-es 
években. (Bartha László és Lá-
posi Mária elsőszülött fiukkal.)
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sőbb, a 19. században került. Sokféle anyagból 
készült, kasmírból, selyemből, de leginkább sö-
tétkék vagy fekete posztóból varratták, vattával, 
vatelinnel bélelték és elejének szárnyait csákóra 
vágták, a ködmön és a mente formájára alakí-
tották, fekete bársonnyal prémezték. Az újabb 
divat tovább vitte a korábbi szabásvonalat, ezál-
tal könnyen beilleszkedett a népviseletbe. A suj-
tásos díszítések gyakran a zsinóros magyar ruhá-
kat idézték.

A 19. század végétől használták a paraszt-
polgári viseletet, de a 20. század első negyedé-
ig az idős asszonyok még ünnepeken vagy ép-
pen a családi fényképezés alkalmával ezt vették 
magukra. A népviselet a Kunságon az 1920-as 
évek után modernizálódott. A réklit felváltotta a 
blúz, a főkötőt a fejkendő. A viseletek sem időt-
lenek, kisebb-nagyobb ciklusokban 2-6 ember-
öltőnként változnak, attól függően, hogy mi-
lyen irányból jövő hatás éri a társadalmat. 

A népviselet 19-20. századi fejlődésére a 
sok új anyag, a görbe szabásvonal és a színese-
dés jellemző. A viselettörténet kutatásai sze-
rint a magyar parasztság ruhaneműinek alakulá-
sa nem független a felsőbb osztályok viseletétől.  
A nemesi viselet stílusainak bizonyos elemei, 
időeltolódással ugyan, de rendszerint megjelen-
tek a magyar paraszti kultúrában, ám hangsú-

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Idős karcagi asszony a  
19. század végén.

Kunhegyesi férfi mentében
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lyozzuk, hogy nem egész stílusok, hanem csak 
bizonyos stílusjegyek. A viselet azonban nem 
mindig a helyi közösség szabályai szerint ala-
kult, gyakran az egyházi és a világi hatóságok is 
beleszóltak az öltözködési szabályokba. A kun-
kapitányok rendeletei olykor komolyan fegyel-
mezték a renitenskedő kunokat, de az egyház 
is gyakran megintette híveit. Elég utalnunk az 
1567. évi debreceni zsinat egy kánonjára, ami 
hosszú időre meghatározta az egész Tiszántúl 
viseletét, mondván, hogy „A tisztökhöz illendő 
méltó ruhát viseljen minden. A bíró mást, a haj-
dú mást, egyéb mester az ő tisztihöz illendőt visel-
jen.”81

A vállkendő viselete ugyancsak egyhá-
zi előírásra került a viseletbe, a mélyen kivá-
gott dekoltázs takarására. Ez olyan elterjedt lett 
a Nagykunságon, hogy jegyajándékként még a 
20. század első felében gyakori volt. Azonban hi-
ába minden szigor, a divatnak olykor nem tud-
tak ellenállni. A parasztpolgári viselet megőriz-
te a jellegzetes darabokat, pl. a pártát, és a főúri 
viselet némely díszítését, azonban úgy, hogy azt 
a saját puritán ízléséhez formálta. A hagyomány 
legfőbb átörökítője és őrzője a birtokos paraszt-
ság volt.

81  Fél E. 1962. 6.

Redemptus, 
parasztpolgári viselet

Családi kép Kunhegyesről  
a 19. század végén.

Kunhegyesi férfiviseletek.  
19. század vége.  

(Oláh Lajos gyűjteménye.)
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Férfi felsőruhák 

A Nagykunság egész történelmében nagy 
szerepe volt a katonáskodásnak, hiszen a külö-
nös kiváltságok fejében a 
városoknak meghatáro-
zott számú katonaságot 
kellett kiállítani. Termé-
szetes tehát, hogy a ka-
tonai viselet a redemptus 
férfiviseletre is hatás-
sal volt. Amint az Bathó 
Edit a jászok viseletét ösz-
szefoglaló szép munká-
jában82 kiemeli, a Jász-
kun Nádor Huszárezred Európa legimpozán-
sabb egyenruháját 1849-hordta. Az alábbi da-
rabokból állt.: búzavirágkék (tiszteknél sötét-
kék) posztónadrág, dolmány és fekete prémsze-
gélyes vagy rókatorkos mente, ami a közlegé-
nyeknél fekete, sárga, a tiszteknél ezüst zsinóro-
zású volt fehér gombokkal.83 Ez a viselet látszik 
a nagykun redemptusok öltözékében. Kék posz-
tóból való testhez símuló nadrág és ezüst zsinó-
ros dolmányt hordott ünnepeken a redemptus 
férfi. Idős korában sötétkék vagy fekete, állógal-

82 Bathó E. 2004.52-53.
83 Babucs Z.1995.19. 
 vö. Botka J. 2000.

Redemptus, 
parasztpolgári viselet

Nagykun Nádor Huszár  
Bandérium 2002.

Kunhegyesi férfiviseletek.  
19. század vége.  

(Oláh Lajos gyűjteménye.)
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lérú, ezüstpitykés, combközépig érő mentét vi-
selt Karcagon.84 A huszárviselet néhány díszítő-
eleme továbbélt a parádéskocsisok viseletében.85

Polgári viselet a férfiaknál a posztóból 
való parasztkabát, csizmanadrággal, fehér ing-
gel és lajbival. Ilyen viseletben mentek a vasár-
napi istentiszteletre vagy ünnepeken a rokonok-

hoz. Kalapot hordtak hoz-
zá, amit a legények árva-
lányhajjal díszítettek. A 
nagykunsági szokások sze-
rint a kisfiúk hat éves ko-
rukig nem hordtak nadrá-
got. Felül ing, alul szok-
nya, amolyan ingruha, 
közismert nevén kantus, 

volt a rendes viselete egy kislegénynek. Paraszt-
ember sohasem hordott nyakkendőt, vagy térd-
nadrágot, sem pantallót. Utóbbi a városi tanult 
polgárság, az orvosok, ügyvédek, tanárok visele-
te volt. Az első világháború előtt úgy tartották 
„a pantalló csak tintásseggűeknek való”.86 A Nagy-
kunságról a Bácskába települt reformátusok vi-
selete így maradt meg az emlékezetben: „Az asz-
szonyok ráncos bő szoknyát, pruszlikot viseltek, a 
leányoknak a bársony pruszlik meg a rojtos kesz-
84 Lásd a Néprajzi Múzeum fotótárában  
 Györffy István felvétele: 9399. lsz.
85  Györffy István fotója NM. fotótára 12416 lsz.
86  Flórián M.2001.184.

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Családi kép Kisújszállásról.

A Feketicsre települt  
kisújszállásiak sokáig őrizték a 

viseletüket.
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kenő volt a módi. (…) A férfiak fehér gatyában, 
lajbiban és csizmában jártak. A szűrnadrág kivé-
teles ruhadarab volt. Keskeny, felhajtott szélű feke-
te kalap járta nyáron, (…) télen báránysüveget és 
subát viseltek.”87

A 19. század közepére, a társadalmi kö-
töttségek fellazultak, az a ru-
hák minőségét már inkább 
az anyagiak határozták meg. 
Györffy István figyelte meg, 
hogy a felszabadult jobbágy-
ság első nemzedéke (1848-81 
között) a régi viselet tette szí-
nessé, a második nemzedék 
(1881-1914) már a leegysze-
rűsödött úri magyar ruhát, a teljes posztóruhát 
tartotta magához méltónak. A harmadik nem-
zedék pedig 1914-től már a vidéki urak gazda-
tisztek, ispánok viseletét követte.88

Ha megvizsgáljuk a ma-
gyar népviseleti darabokat, 
láthatjuk, hogy szabásuk, dí-
szítésük egyes részletei törté-
netileg különböző korszak-
okból, a kelet-nyugati hatá-
rok különböző irányaiból és 
a saját gondolatiságból, a ter-

87  Boza B. 2005.21
88  Flórián M. 2001.39.

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Gazdalányok Karcagon.

Karcagi gazdalányok  
a 20. század első felében.
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mészeti körülmények szükségteremtette megol-
dásaiból alakult ki.

A Kunság sajátos jogállásából adódóan, 
zárt társadalomban élt, ezért nehezebben enged-
te be az idegen eszméket, hatásokat. Ez a viselet-
ben is látszik, markánsabban megmutatkoznak 
a keleti hatások. Mindez jórészt annak köszön-
hető, hogy a pásztorhagyományokat szinte a 20. 
század elejéig megőrizték, a mezővárosi szerve-
zetben élő városok mindenre tekintettel voltak, 
de leginkább arra figyeltek, hogy új dolgok “ne 
mételyezzék” az ifjúságot okot adva a “cifrálko-
dásra.” Hozzá kell tennünk még azt, hogy a re-
formátus ember puritán ízlésű, nemigen tűrte a 
cifraságot a viseletében sem. 

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Konfirmálók Kunhegyesen.1909-ben.
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A 20. század elejétől azonban felgyorsult 

a polgári viselet elterjedése. A régi parasztpol-

gári ruhákat már csak az idős asszonyokon lát-
juk, a fiatalok az új módi jegyében öltözködnek. 
A Kunságon több városban, de Karcagon külö-
nösen szokás volt az, hogy a gazdalányokat téli 
időben varrószalonokba adták, amolyan tanfo-
lyamra, hogy megtanuljanak varrni, csipkét ver-
ni, mindent, ami idővel hasznos asszonyi időtöl-
tésnek számít. Ezekbe a szalonokba természete-
sen külföldi divatlapok is jártak, így az új módi 
nem kerülte el a nagykunsági portákat sem.  
A 20. század 30-as éveitől ejtett derekú zsorzsett 

Redemptus,  
parasztpolgári viselet

Túrkevei gazdálkodó család  
Kovács Sándor és Gőz Eszter 

családja.  
(Damjanich János Múzeum: 

94.77.1.)
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ruhákban fényképeztették magukat a polgár asz-
szonyok és lányok. Az idősek elhordták a koráb-
bi ruháikat. Lassan a fejkendő is kiment a divat-
ból és a viselet mind anyagában, mind színében 
és formájában megváltozott. Jóllehet a változás 
fokozatosan ment végbe. Egymás mellett élt a 
régi és az új.

Érdemes a század eleji családi fotóalbu-
mokat átlapozni. A fotózáshoz rendszerint az 
ünnepi ruhájukat öltötték magukra az embe-
rek. A Kunságon ez az ünnepnek, a vasárnapi 
templombajárás viseletének felelt meg. Volta-
képpen a templom is, mint a közösségi élet szín-
tere, nyilvános megjelenési hely valahol azonos 
megjelenési formákat kínál, mint a fotó, amely 
ugyancsak a nyilvánosságnak szól. Az öltözet a 
helyi hagyományoknak megfelelően kifejezi a 
gyermekkortól az idős korig viselőjének nemét, 
életkorát, családi állapotát, vagyoni helyzetét, de 
jelzi a korcsoport változását is. 

Redemptus,  
parasztpolgári viselet
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A népviselet színei 

Egyaránt csinosak a férfiak és a nők.89  
A fehér szín, a nyers színű, “nyersanyag” a len 
és a kender színe az alapanyag színe is, amely-
ből a ruhát varrták. Ezzel ellentétben a háziipa-
ri szőttes, a gyolcs, ragyogó fehér volt, amit első-
sorban a gazdagok és a fiatalok viseltek. A házi-
szőttes megmaradt nyers színével hétköznapi vi-
seletnek. A fehér az öregek és a gyászolók viselete 
maradt. A gyász színe hosszú ideig ez maradt, a 
többi szín használata vi-
szonylag késői jelenség. 
Egyszerű lélektani oka 
van ennek, amely min-
den kultúrában fellelhe-
tő. A legősibbek azok a 
megnyilvánulások, ame-
lyek a test elváltoztatásá-
ban mutatkoznak meg. 
Ilyen a ruházat megváltozása is, hiszen az áll leg-
közelebb a testhez. Azok a népek akik egyébként 
ruhában járnak gyász esetén meztelenre vetkőz-

89  Bél M.1975. 7-50.

Temetés a 20.század elején  
Kunhegyesen.  

(Oláh Lajos gyűjteménye.)
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nek. A mediterrán kultúrákban, az araboknál, 
az Égei-tenger vidékén és a zsidóknál kimutat-
ható a meztelenre vetkőzés gyász esetén. Ennek 
emléke nálunk abban a szokásban él, hogy a fér-
fiak kalaplevéve kísérik a koporsót.90 Más eset-
ben a haj kibontása és a szakáll megnöveszté-
se a gyászjel. A mohamedán vallású török né-
peknél ez máig így szokás, de nem szakrális szo-
kásról van szó, mindez már az iszlám felvétele 
előtt is létezett, és ma is megtalálható még a ka-
zakok körében is, akiket pedig a legkésőbb érin-
tett meg az iszlám vallás. Arról, hogy a kun asz-
szonyok gyászában megvolt-e a kibontott haj 
szokása, nincs adatunk, de valószínűnek tartjuk, 
hiszen a velük szoros kulturális rokonságban élő 
dél-moldvai tatár asszonyok a 18. században így 
gyászoltak.91 A fehér gyász-színre a rokon népek 
kultúrájából bőséggel hozhatunk példát, de csu-
pán egyetlennel szeretném a fontosságára felhív-
ni a figyelmet: a kazak recens kultúrában a fehér 
gyászszalag a temetési zászlón az elhunyt idős 
korára és nemére utal.92

A kék használata az egész Alföldön elter-
jedt, jóllehet, a szín megjelölésére egészen a 16. 
századig nem volt adatunk. Ég-színnek mondta a 
magyar nyelv. A szó török eredetű, „kök” jelen-

90  Fél E.1935. 6-7.
91  Fél E. 1935 .6-17.
92  Bartha J. 1998. 51.

A népviselet színei
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tése ugyanaz. Volt a kék színnek azonban egy sa-
játos mélykék ~ feketéskék változata, a kunkék, 
ami a kunok gyász-színe volt, amit ásatási meg-
figyelések igazoltak, de népköltészeti adatunk is 
van rá: Az „Elment az én rózsám” kezdetű dal 
egyik variánsa így szól: „inkább meggyászo-
lom fekete ruhába / délelőtt fehérbe / délután 
veresbe / estefelé, ha ráérek tiszta lila színbe.”93 
A régészeti ásatásokra korábban gyakran hi-
vatkoztam, így ezúttal is ezt teszem. A Karcag-
Orgondaszentmiklósi temetőben talált kopor-
sómaradvány tanúsítja, hogy a koporsót festet-
ték. Piros, zöld, sötétkék motívumok voltak raj-
ta. Az orgondaszentmiklósi és asszonyszállási 
kunok lila gyászt viseltek. A kunok gyászszíne, 
a kunkék, a kunsági festett bútorokon maradt 
ránk. A kazak temetkezési szokásokban megta-
láljuk a párhuzamát. Az asszonyok halotti zász-
lajának sötétkék a színe.94 A népviselet kedvelt 
színe még a vörös, az életöröm, az ünnep szí-
ne. A kunsági díszítőművészetben éppúgy szere-
pel, mint a magyar népművészet más területén. 
Azonban a vörös a gyász színe is volt. Apor Pé-
ternél olvashatjuk, hogy a házas férfiak koporsó-
ját sötét meggyszín bársonnyal vonták be. Mi-
kes Kelemen koporsóját is meggyszínű bársony-
nyal terítették le. Ugyancsak Aporra hivatkozva 

93  Fél E. 1935. 10.
94  Bartha J.1998. 51.
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írja Fél Edit,95 hogy aki harcban esett el, vörös 
süvegben temették. A kuruckor gyászolói visel-
ték a vörös színt. Bethlen Gábor végrendele-
tében meghagyta, hogy vörös legyen a gyász szí-
ne. A palócoknál és Kalotaszegen a kisgyerme-
ket vörös kendő viselésével gyászolják, de Hód-
mezővásárhelyen szokás volt a koporsófedelet 
vörös színre festeni. A vörös szín a Földközi-ten-
ger mellékéről került szerte szét a világba. Min-
den kultúrában helyet kapott, gyász-színként ta-
lán a halállal való dacot jelentette. Rontáselhárí-
tó szerepe miatt óvta a halottat és a gyászolókat 
egyaránt. A másik világot, az életet jelképezte.  
A fekete gyász - nyugati kultúrhatása a 19. szá-
zad közepétől de inkább a 20. század elejétől vá-
lik általánossá. Nálunk polgári körökben a 17. 
században még felváltva él a vörössel vagy a dísz-
telen hétköznapi viselettel. A fekete színnek tu-
lajdonított hatás abban mutatkozik meg, hogy 
viselőjén nincs semmi feltűnő, nincs semmi 
vonzó, nem ad okot irigylésre. A Kunságon még 
az 1960-as évekig szokás volt, hogy az asszonyo-
kat feketére festett egykori menyasszonyi ruhá-
jukban temették el. A Kunság díszítőművésze-
tében a fentieken kívül még a zöld szín gyako-
ri. A zöld jelentésében a pásztorkultúrából vett 
példák alapján ugyancsak az élet színét véljük. 
Az említett színek, a fehér alapon kék (kunkék), 
95  Fél E. 1935.10.
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vörös, fekete, zöld a Kunság díszítőművészeté-
ben a szűrhímzéseken, a kun párnavégeken át a 
festett bútorokig megtalálhatók.

A népviselet színei

Kunhegyesi család. (Víg Márta gyűjteménye.)

Kisújszállási gazdalány az 1920-as években.
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Attila jellegű polgári viselet. (Kőrösi Ilona nyomán)
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Megújuló magyaros viselet

A 19. században divatba jött díszmagyar a 
régi nemesi öltözet darabjainak felelevenítésé-
vel készült magyaros viselet a nemzeti, hazafias 
érzéseket demonstrálta. A 20. század elejéig élt, 
majd a trianoni döntést követően a két világhá-
ború közötti időben tiltakozásul ismét sokan vi-
selték. Helyi és országos rendezvényeken, bálo-
kon, vármegyei és városi elöljárók viselete lett, 
de nemes anyaga és költséges előállítása miatt 
csak a módos polgári réteg követhette az elöljá-
rók divatját. A díszmagyar öltözet jellegzetessé-
ge a zsinórozás, a paszományok, amelyek kéz-
műipari termékek, ma már alig van mester aki 
tudja készíteni őket. 

A 20. század elején, különösképp a 20-30-
as években újra elterjedt az Atilla, Bocskai, dísz-
magyar, divatba jött a dupla ujjú Kazincy-kabát. 
A nagykunsági módos gazdalányokról készült 
fotókat nézve igencsak elterjedt viselet volt.96

Olykor-olykor fellángolt a magyaros vi-
selet igénye, de leginkább szüreti felvonuláso-

96  Székelyné Kórösi I-Bánóczki P. 2004.373-414

Karcagi gazdalány 1919-ben.
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kon, bálokon viselték a népszínművekből és 
operett előadásokból ismert magyar ruhákat. A 
20. század első felében, 1931-44 között elter-
jedt gyöngyösbokréta mozgalom a falukutatók és 
a népi kultúra szerelmeseinek minden igyeke-
zete ellenére sem azt adta, ami szándéka szerint 
való volt. Operettmagyar viseletet hozott újra a 
köztudatba, aminek semmi köze nem volt a va-
lódi népviselethez. Inkább ártott, mint használt, 
mert folklorizált olyan hagyományokat is, amik 
korábban nem voltak jellemzőek arra a vidékre. 
Az 1950-es évek szüreti felvonulásain egészen az 
1980-as évekig ezt a gyöngyösbokrétás viseletet 
látjuk a csőszlányokon és bandérista legénye-
ken. Bármily nehéznek tűnik, a 20. század átte-
kintő értékelésénél nem hallgathatjuk el, hogy a 
szocialista vívmányok sokat ártottak a népi-nem-
zeti kultúrának. A hatását még a 21. század is 
megsínyli. 

Bármily különösnek hat, napjainkban ta-
pasztalhatjuk azt, hogy újra fontos lett a hagyo-
mányos viselet. Jó ez, mert megint az összetar-
tozás érzését erősíti, ami a Jászkunságon mindig 
is megvolt, csak akkor lángolt fel, amikor a tár-
sadalmi nyomás felszította. A kunok és jászok 
feléledő különös történeti tudatáról ma már so-
kat írnak a kutatók, de megtapasztalja minden-
ki, akit megérint ennek a vidéknek a szellemi-

Megújuló magyaros viselet

Parasztpolgárok Karcagon  
1920-ban.  

Gy. Kiss Sámuel és Dusa 
Erzsébet
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sége. A kulturális örökség, a gyökerek okán Ke-
letről hozott mentalitás és szabadságvágy újra-
éleszti a hagyományokat, persze a kor szelle-
méhez igazítva. Ám amíg a Jászság színes nép-
viselete okán pontosan, festők által dokumen-
tált 18.századi színes viselettel bírt, amit újra-
éleszthettek a jászsági varrónők, addig a Kunság 
mintha zavarban lenne, nem tudja, mihez nyúl-
jon. Pedig elég lenne megnézni a családi fotóal-
bumokat.

Vajon a 20. században mi számít népvise-
letnek? Az otthonka vagy a mackónadrág, esetleg 
az ötvenes évek traktoristái által divatba hozott 
svájcisapka, lódenkabát… 

A hagyomány legfőbb őrzője és átörökí-
tője a birtokos parasztság volt. A férfiak ünne-
pi viseletébe visszajött a Bocskai-ruha, a női vi-
selet ugyancsak polgári díszruhát kíván, nemes 
vonalú elegáns megjelenésűt. Ma a viselet újra 
jelkép lett, kifejezője annak, hogy mit képvisel 
az ember. Nemzeti értéket vagy világpolgárként 
a globális értéket. A kérdésre egyfajta választ az 
ünnepi öltözék ad. A boldog békeidőket idéző 
parasztpolgári női viselet lehet ihletője a nagy-
kunsági ünnepi díszruhának. Nyilvánvalóan azt 
kell használni, a mai életformához igazítani, ami 
kifejezi azt az életérzést, amit kun öntudatnak 
mondunk, ami a kunsági ember tartását, jelle-

Megújuló magyaros viselet

Parasztpolgári viselet  
Kunhegyesen a 19. sz. végén.  

(Víg Márta gyűjteménye.)
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mét a leginkább kifejezi és a református lelkü-
letének is megfelel. A mérték a nemes egyszerű-
ség legyen.

Megújuló magyaros viselet

Kunhegyesi férfi paraszpolgári viseletben.  
(Oláh Lajos gyűjteménye)
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Bartha István és felesége magyar ruhában 
a 19. század végén Debrecenben.  

(Flórián Mária nyomán: 2001.234.)

Református asszonyok zsoltárral  
Kunhegyesen 1898-ban.  

(Víg Márta gyűjteménye.)

Fiatal pár parasztpolgári viseletben a 19. század végén.
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Kunsági kisbunda hímzésének  
mintarajzai Kisújszállásról.
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Great Cuman folk wear
(summary)

On the second day of Easter in 1239 
thousands of horsemen wearing colourful 
Eastern clothes arrived at the Carpathian Basin 
through the Rodna Pass to the Hungarian land. 
Chronicles describing their arrival say that men 
wore long silk caftans tied on the side and high, 
pointed felt hats; they were armed with bows, 
arrows, sabers and clubs. Women had similar 
dresses, their felt hats and veils of various 
shapes were decorated with silver rings. They 
all followed the Cuman king, Köten Khan. The 
khan and the notability were accompanied by 
valiants in iron helmet and chain-mail while the 
ordinary people wore leather mail – according 
to the chronicles, the early sources of research. 
After the Mongol invasion Cumans settled on 
the area between the Danube and the Tisza, 
along the rivers Körös and Maros but the small 
number of Hungarians could not assimilate 
them. With their lifestyle, traditions, habits 
and attire the Cumans enhanced the Eastern 
cultural influence in the area to such a degree 
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that researchers write about special Cuman 
traits of the Hungarians in the Great Plain. 

According to archeological findings and 
historical sources the Cuman settlements began 
to develop in the 14th century, their slow 
assimilation started in the second half of the 
15th century, but due to the Cumans’ special 
legal autonomy several elements of the Cuman 
culture survived until nowadays. 

 The wear has always been a sign of 
ethnic identity, a social phenomenon even in 
the Middle Ages, as it is shown by the fact that 
in 1279, when Philip, the Bishop of Fermont 
and Papal Delegate visited Hungary, he strictly 
„disapproved of the Cuman pointed hat that had 
already become a habit among Hungarians”. 
The hat, as a sign demonstrating social, ethnic 
and sometimes religious identity, stoutly 
resisted every kind of prohibitive regulation. 
The pointed hat is probably the only piece of 
clothing that is proved to be in use – at least 
in the military – until the 19th century, when 
other hats replaced it eventually. 

There is a wallpainting from 1419 in the 
Unitarian church of Székelyderzs (Transylvania) 
showing the battle of Saint Ladislau and the 
Cuman. Many sources cite this wall painting, 
most of them are related to the history of arms 

Great Cuman folk wear
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and clothing. The Cuman valiant’s Eastern wear 
recalls the Illuminated Chronicle: the pointed 
hat with upturned rim (like the shape of the 
Kazakh-Kirgiz hat today) as well as the tail of 
hair, mustache and the loose sleeved caftan with 
a narrow belt. 

Reviewing the wear illustrations of the 
Chronicle we find interesting data about 
overclothes, especially regarding their cut. In 
Márk Kálti’s Illuminated Chronicle (1358) a 
drawing demonstrates King Ladislau IV (the 
Cuman) wearing Cuman clothes among his 
favorite Cumans. Probably this is one of the 
most authentic sources about clothing besides 
archeological findings. The caftan has a shako 
cut on the top and loose bottom, long and tight 
sleeves and also a cut in the middle up to the 
hip so that it is appropriate for horseriding. 
Blue tights and pointed shoes appear under it. 
The king’s red coat is twined around the waist 
by a narrow belt and he also wears a circular 
pectoral. There is a pointed hat with upturned 
rim on his head with a crown at its top. The king 
is holding the coronation regalia: the Mound 
and the Sceptre. 

The clothing of female royalty is also 
known from the Illuminated Chronicle: Queen 
Elizabeth, wife of Charles I of Anjou, is wearing 

Great Cuman folk wear
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a slinky red gown tightened under the breast, 
slightly corrugated downwards from the hip 
and with fur hem at the bottom. Her shoulders 
are covered by a golden ermine-furred mantle. 
On her head she is wearing a furred bonnet that 
comes down to her shoulders. 

 The children’s wear takes after their 
parents’. In the Middle Ages it was natural for 
children to wear clothes similar to those of the 
grown-ups. 

Archeological findings strengthen the 
assumption that the cut survived for a long 
time, keeping the Eastern traits. Excavations of 
burial places in Great Cumania revealed that the 
dead were buried in folk wear. In the 14-16th 
centuries it was general to bury the corpse in its 
clothes worn during his lifetime. Observations 
made during a burial place excavation in the 
Karcag-asszonyszállás area also prove that the 
Cuman wear in the 14th century was trousers 
and caftan with belt. It was a typical nomad 
wear characterizing only the Cumans. In 
Csengele, the Cuman excavations prove that 
women’s clothing was not rich at all, however 
that of young girls and children was more 
ornate. They wore gilded and silver-plated belts 
with gothic patterned brass buckles and belt 
ends. The excavating archeologist, Ferenc Hor-

Great Cuman folk wear
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váth found decorated pártas (special headwear 
for unmarried women) in some of the tombs. 

In all of the 16th century Cuman burial 
places near Karcag the dress-remains were all 
violet showing signs of later dying with other 
colours. It is an outstanding proof for violet 
being the colour of mourning among the 
Cumans in Karcag-Asszonyszállás and Karcag-
Orgondaszentmiklós. 

In the 17th century there was a great 
turn in women’s wear. Until that time, the 
skirt was generally cut and sewn together with 
the korcovány, the midriff with or without 
sleeves. The corset under the midriff, stiffened 
by fishbone or reed, came into fashion only in 
the 1650’s, probably as a consequence of the 
French influence. From the 1630’s the waist 
became separate from the skirt and the typically 
Hungarian open shoulder or Hungarian 
shoulder first appeared in the 18th century 
tariffs. Though the skirt sewn to the waist never 
went out of the fashion (it survived in the girl’s 
wear in the Csango Négyfalus), the skirt became 
a separate piece by the turn of the 18th century. 
If we observe the pieces of the Hungarian folk 
wear, it appears that their cut and the different 
parts of their ornaments root in the different 
historical periods, the different directions of the 

Great Cuman folk wear
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Eastern and Western borders, their own identity 
and the necessary solutions of the natural 
circumstances. The Cumans’ special legal sta-
tus resulted in a closed society therefore hardly 
allowing in any foreign idea or influence. It is 
also visible in the clothing, where the Eastern 
effects are strongly apparent. This is mostly due 
to the fact that the pastoral traditions were kept 
almost until the beginning of the 20th century. 
The market towns paid attention to everything 
including the „protection” of the youth by 
not giving them any reason for „gaudiness”. 
Moreover, we have to add that Protestant 
people have a quite austere taste and do not 
tolerate gaudiness at all. In the second half of 
the 18th century clothing was characterized by 
handicraft. Afterwards, the fast mechanization 
of the textile industry changed the fashion as 
well. It became more uniformed as Hungary 
was a good market for the Czech, French and 
German textile products. In the second half of 
the 19th century Hungary made up leeway and 
the developing bourgeois could satisfy the newly 
shaping folk wear needs. The Peasant-Bourgeois 
wear was in fashion between 1880 and 1920, 
whose main characteristics were the slimmed 
down coat, long flowing skirt and bonnet (later 
headscarf ) for women, and frieze breeches, 

Great Cuman folk wear
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boots, white shirt, black frieze coat and hat for 
men. After the First World War the Peasant-
Bourgeois wear disappeared, it was replaced 
by the dresses of Bourgeois fashion, and for 
holidays the renewed Hungarian trappings: the 
Bourgeois version of the Attila for men, and 
flowing skirt and Kazinczi-coat for women. 
Thus the wear has always served as some kind of 
a symbol in the folk culture. 

Great Cuman folk wear
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