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A projekt rövid bemutatása 

Projektünk fő célja az iskoláinkban bevált, jó gyakorlatok cseréje. Valamennyi tevékenységünket e cél megvalósítására terveztük meg. 

Prioritásként a tanári szakma szakmai profiljának megerősítését, készségek és kompetenciák megszerzését tűztük ki célul, mellyel a magas szintű 
készségek és képességek fejlesztését kívántuk elérni.  

Mind a négy jó gyakorlatunk a magyar néphagyományok, a népművészet megismerésének új, innovatív módszereit és a néptánc oktatását 
támogatja.  

A pedagógusaink öt napos munkatársak közös, rövid képzései keretében sajátították el, ismerték meg a jó gyakorlatok tartalmát, módszertanát, 
alkalmazási feltételeit. A pedagógusok vállalták, hogy félévente két alkalommal a szakmai munkájukba, tanítási gyakorlatukba beépítik az átvett 
jó gyakorlatot.  

A tanulók a projekt 24 hónapos ideje alatt képes gyermek néprajzi szótárat készítettek, melynek alapja a magyar-magyar nyelv szavainak 
különbsége a viseletek részeinek elnevezésére, a népi kismesterségek azonosságai, különbségei. A tanulók megismerték, kutatták, felfedezték a 
partnerintézmény népi hagyományait, néptáncait, népzenéjét, népdalait is. A különböző generációk együttműködését erősítettük azzal, hogy a még 
élő idős táncosoktól, az idős mesteremberektől is tudtak tanulni, tapasztalatokat szerezni autentikus környezetben. Ennek érdekében két alkalommal 
hét napos rövid távú diákcserét valósítottunk meg Kalocsán és Csíkszentkirályon, ahol a tanulók a partnerország magyarságának a kultúráját 
tanulmányozták, ismerték meg és gyakorolták is. A tanulók mind a két országban bemutatták a tanultakat előadás keretében is. 

A partnerországainkban zajló programokon, a nemzetközi partnertalálkozókon megismertük egymás iskoláját, a diákcserében a tanulók 
kitekintettek a saját iskolájukból, megtapasztalták az együttműködés fontosságát, a különbségek elfogadását.  

Projektünk eredményeit folyamatosan frissülő weboldalakon mutattuk be. http://szandasuli.hu/category/erasmus-ami/ 
https://www.vitosmozesiskola.ro/category/erasmus-hu/ 

A jó gyakorlatok cseréjével intézményeink is gazdagodtak az egymástól tanulás és a nemzetközi együttműködés kialakításával, valamint a már 
meglévő kapcsolatok bővítésével. 
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MIT JELENT A MAGYAR – MAGYAR SZÓTÁR? 

TANÍTVÁNYAINK ÍRTÁK: 

 

„Ezáltal bepillanthatunk egymás viseletkultúrájába.” 

„Nagyon érdekes volt a népi kismesterségek kipróbálása, ahogyan a munkálkodás közben énekeltek a nénik és bácsik.” 

„Nagyon jó kapcsolatteremtési lehetőség.” 

„Activityzhetünk is a szavakkal, nagyon vicces tud lenni!” 

„Sokat bővült az ismerettáram.” 

„Otthon, a családomnak is szívesen átadom, mert örülnék, ha ők is megtanulnák a kalocsai népdalt.” 

„Óriási élmény volt, amikor felpróbálhattam a sok szoknyás viseletet” 

„A kézművesség érdekelt a legjobban és az ehhez tartozó régi eszközök, hogy mit mire használtak.” 

„A táncok tanulása tetszett a legjobban, meglepődtem, hogy ennyi részből áll.” 

„Imádtam a bútorfestést!” 

„A legjobb az volt, ahogy rácsodálkoztunk a különbözőségekre….akkorákat kacagtunk!” 

„Olyan ízesen én nem tudom mondani, ahogyan a székely barátaim…” 
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NÉPRAJZI TÁJEGYSÉGEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
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Kalocsát eredetileg Colocsa (ejtsd: Koloksza) néven illették: a colosa lápos területet jelent és Kalocsa területe 
a Duna mocsaras árterén feküdt. A török időkben a helytelen fordítások következtében Kalokia néven 
emlegették. Így alakult ki a város mai neve az 1750-es évekre. 

Kalocsa Budapesttől délre, 110 km-re található, a Kalocsai Sárközben, az Alföldön. Bács-Kiskun megye 
nyugati területén fekszik, a Duna bal partja közelében. Központja a Kalocsai kistérségnek. Kalocsa a Solti-
síkság déli részén elterülő Kalocsai Sárköz központja, a Duna–Tisza köze legrégebbi városa. A történeti korok 
településeinek régészeti emlékei egyaránt megtalálhatók a városban és a környező településeken. A város 
területén talált legrégebbi leletek 300 körüli kelta település nyomait idézik. 
Kalocsa körülbelül egyidős a magyar állammal. A honfoglalás után Árpád fejedelem szálláshelye volt, egyes 
kutatások azt igazolják, hogy Gézáig ez a település volt a fejedelmek székhelye. 
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Csíkszék régies helyi hagyományokban olykor Csíkország egyike volt a székely székeknek, vagyis a 
történelmi Székelyföld közigazgatási egységeinek. A szék a Csíki-medencében, az Olt felső medencéjében, a 
Keleti-Kárpátok és a Hargita közrezártságában fekszik. A magyarság Erdélyben ezen a területen telepedett 
meg legkésőbb. A 19. században a túlnépesedés jellemezte, ezért az itteni székelyek egy része kivándorolt 
Moldvába.  
Földrajzilag két részre oszlik fel, Alcsíkra és Felcsíkra.  
Az egykori Csík vármegye Csík-, Gyergyó- és Kászonszékből jött létre a kiegyezés után. Mint annyi történelmi 
tájegységünk, a magyar anyanyelvűek lakta Csík is idegen uralom alá került a trianoni diktátum következtében. 
E vidék ma a romániai Hargita megye keleti része. 
Csík vagy Csíkország a Hargita és a Keleti-Kárpátok magas bércei közé zárt medence. Csíkban ered a 
történelmi Magyarország két folyama, a Szőke Tiszánkba ömlő Maros és a történelmi Magyarországból kifutó 
„hűtlen” Olt is. A Maros Gyergyó vize, az Olt viszont a Csíkiaké, itt növekszik patakból rakoncátlankodó, 
kamasz folyóvá. 
Csíkország lakói az egykori szabad és rátarti székelyek, kik között nemigen volt se jobbágy, se nagyobbacska 
úrféle. A Szent Királyoktól kezdve a szabadságharc dicső napjaiig a határok őrizete volt e katonáskodó, 
„akaratos népség” hivatása.  
Orbán Balázs híres munkájában, A Székelyföld leírásában így ír e föld lakóiról: 
„Csíkszék népe szép, erőteljes, szorgalmas, és munkaszerető, s miként a székely általában, tanulékony, éles 
eszű, és élénk felfogású, szóval bír mindazon tulajdonokkal, melyek a mesterségek űzésére szükségesek. A 
csíki tájbeszéd és hangsúlyozás annyira sajátságos, hogy az idegennek szokni kell hozzá, hogy mindent 
érthessen, de Csíkban … maradtak fenn nyelvünknek megbecsülhetetlen kincsei is, melyeket … 
tanulmányozásra eléggé nem ajánlhatunk.” 
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KALOCSA

Női viselet



KALOCSA

NŐI VISELET
Lábbelik

Karakter (panglis) vagy fűzős cipő: 

• általában fekete, de előfordult csau (sárga), barna színben is

• Tánchoz és ünnepi viselethez használták

Magas szárú (hosszúszárú) cipő: 

• télen vagy esős időben viselték

Papucs: 

• szinte minden alkalomra felvették, de pl. misére csak az 

idősek használták

• tánchoz nem volt jellemző a paraszti élettel összefüggő
táncalkalmakkor, a néptáncmozgalomban terjedt el inkább, 

hiszen virtuózan kell tudni táncolni ahhoz, hogy ne essen le 

a nő lábáról





Harisnya (kapca)

• kötött, térdig ér, a térd alatt gumival rögzített

• kézi kötéssel készítették és mintázták, de vásárolták 

harisnyakészítőtől is, amit saját maguk díszítettek 

„baboztak” függőleges oszlopban, vagy szőlőfejes 

mintázattal

• használtak különböző színű posztóharisnyát is téli 

viseletként

• ma már csak hagyatékból lehet hozzájutni esetleg egy-egy 

darabhoz, főleg harisnyanadrág van használatban 





Farpárna (turcsi/turni)

• pendely fölé kell kötni

• félhold alakú, derékban korcba (gallér) szedett, tollal, vattával 

megtöltött

• ez adja –részben- a jellegzetes viseletformát

Pendely (pöndő)

• csak fehér színű, nem keményített

• régen vászon és kézzel szegett aljú, ma sifon, az alja díszített: 

csipkével, szélmadeirával (singölés) vagy gépi lyukhímzéssel

• bősége 4-6 szél

• hétköznapra a vászonpöndő 4 szél, a sifonból készült 5-6 szél 

bőségű is lehetett



Alsószoknya

Elnevezései:

- fehér-alsó, ha színe fehér 

- caklis-szoknya, ha színes, mintás

Fehér-alsó:

• mindig keményített- általában hideg vízben elkevert háztartási 

keményítővel keményítették- vasalás után kerek redőkbe (nagy ráncba) 

szedték

• az alja kézzel vagy géppel gazdagon slingelt (singlőt), a ma készültek 

gyári madeirával díszítettek

• misére, esküvőre, a táncalkalmak kezdetén egy-egy órára viselték

• egy garnitúra alsószoknya legalább három darabból állt még a 60-as 

évek elején. (előtte 5-6 is lehetett) Két „sima” és egy fodros tartozik egy 
garnitúrához. Középre vették a fodrosat, a fodor kb 40 cm széles és 

mintegy 8-9 szél bőségű



Caklis –szoknya:

• anyaga karton vagy flanell (barchet= parket), változatos színekkel és 

mintázattal

• az alja mindig cakkozott hímzéssel díszített, ami lehet kézi, vagy gépi hímzés. 

Ezeket főtt keményítővel keményítették és szintén nagy, kerek ráncba szedték

• minden alkalomra viselhető, de tudni kell, mikor mihez mi illik

• használható felső szoknyaként is, ilyenkor „rávalóval” díszítik, ami lehet: batiszt 
szalag, keskeny bársony szalag, vagy szövött szalag (díszpertli) 

Felső szoknya

• anyaga: karton, flokon, szövet, selyem, festett virágú (maszatos) selyem, kék-

vagy feketefestő, plüssvirágos düsessz= brásonyrúzsás, kasmír (kázsmér)

• kasmír anyagból csak szoknya készült, minden másféléből készülhetett kötény 

és felsőruha (rékli) is

• különös a nagylányok (férhőmönő leány) fehér, bordűrös madeirából készült 

„fehér likas” szoknyája, amit a legnagyobb egyházi ünnepekkor viseltek-

virágvasárnap, feltámadás, esküvő, búcsú





Kötény (kötő)

• igen változatos ruhadarab anyagában és díszítésében is

• soha nem rövidebb a felső szoknyánál

• anyaga lehet azonos a felső szoknyával- kivéve, ha az kasmír. 

• alkalomhoz illően készülnek kézi vagy gépi hímzéssel, vagy a kettő
kombinálásával. 

Ingváll

• mindig mosható anyagból készül: sifon, kanavász, pamut flanel. 

• Az 50-es évekig, csak vállfoltos (válfótos), nyakán fodros (krézli)

• rövid, vagy hosszú ujjú lehetett

• a krézli ment ki előbb a divatból, majd lett „kivágott nyakú” az ingváll, 
később és ma is szinte csak egyszerű (japán) szabású készül

• díszítése a hímzés és a divat változásával párhuzamosan változott

• a munkához használtakat is díszítették: kevés hímzéssel, vagy 

„díszpertli”-vel. 





Pruszlik

• ünneplős ruha része

• az ingváll fölött viselik a nők

• készül horgolással is

• hűvös, hideg időben az ingváll, vagy a rékli fölé vették fel

Ujjas felűső

• tüleháló:  20. század elején kiment a divatból, derékig ért, lefele 

bővülő szabású. 

• Viganér: 1920-as évekig az ingváll fölött viselt ruhadarab

• Szövetből, bársonyból, selyemből, kékfestőből, vagy sifonból 

készültek. Korai kalocsai mintával díszítették a sifonból készült 

felülsőt, melyen a mintát úgy helyezték el, hogy a 

szabásvonalat hangsúlyozza

• egy- vagy kétszínű koszorús mintát, esetleg lyukhímzést is 

alkalmaztak. 



Rékli (vizikli, ráncoska) 

• a viganért váltotta fel

• anyaga a kasmír kivételével szinte ugyan az, mint a szoknyák, 

kötények anyaga, de készült pl.: organzából (organtin), 

krepdesingből is

• derék alatt a szoknyára ér, elöl és hátul is két oldalán levasalt 3-4 

szegőzés van

• különböző formájú gallérral készült

• derékon öv szorítja le

• főleg a gallér készül díszítéssel, de az övet , az ujját , sőt körül az 

alját is kézi, vagy áttört, gépi hímzéssel készíthetik



Kabát (duci)

• karcsúsított, hosszú ujjú, melegen bélelt

• általában selyemből vagy bársonyból készült

• kornak és alkalomnak megfelelő színű, zsinórozású és gombolású

Fejdíszek

• Lányok: 

• szalagpárta (bukros pántlika)

• a gyerekek koszorúba tűzött hajfonatait szépen keretezi 

• ünnepi alkalomra viselték

• formája- mint más viseletdaraboké is- sokat változott: 20 sz. elején 3-4 masnis 

és lapos, később a masnik száma 8-9-re nőtt és a párta félkörszerűvé vált

• munkához nyáron karton, télen szövet- vagy posztókendőt viseltek a lányok is

• hidegben misére, piacra stb. alkalomhoz illő anyagból készült kendőt viseltek



• Asszonyok: 

• a kerek hajfonatokból tűzött kontyra féketőt kötnek

• anyaga sifon, díszítése változatos kézi- és gépi hímzéssel, 

hétköznapra esetleg díszpertlivel.

• lakodalmakkor, táncalkalmakkor a féketőre fityula kerül

• egészen más szabású, mint a fékető, készítése is bonyolult, csak 

fityulaszedők vállalják a készítést

• díszítése: csipke, varrott virágú színes csipke, csillogó fémszálas 

sík, keskeny szalagfűzővel kombinálva, az arc körül keskeny, dúsan 

rakott csipke

• legdíszesebb a gyöngyös-fityula:

• elsősorban az új-menyecske fejdísze volt,

• változatos színű gyöngyhímzéssel készültek











KALOCSA

Férfi viselet



LÁBBELIK

• Aratáskor bocskor

• Keményszárú, magyarvágású, szíjfonattal szegett csizma

• Fényesszárú, magas sarkú csizma

• Ünnepnap lagosszárú (lakkosszárú) csizmát húztak



FELSŐRÉSZEK – MELLÉNY, 
SZŰR, KÖDMEN

• Vasárnap hófehér gatya, hímzett nyakú ing, nagy karöltőjű zsinóros 
selyem vagy bársony mellény

• Ünnepekkor: magyar nadrág (zsinórdíszes), kék vagy fekete pitykés 
mellény, prémes gallérú ujjas, keszkenő („a rojtos szélű keszkenőt úgy 
tették zsebre, hogy a négy sarka kiállt, hadd lássák, hogy van…”

• Télen nagy bundát, a szegényebbek csapó szűrt vagy kurta, birkabőr 
bélésű ködment viseltek



FIATAL PÁR - A FÉRFI KALAPJÁN REGRUTA
SZALAG

.



FELSŐRÉSZEK – ŐTIKE
(UNDERCIK), DOLMÁNY, SZŰR, 

SUBA

• 1880-as évek közepe táján ünnepnap: piros bársony őtikét
(undercikot) és kék bársony mellényt vettek fel. 

• A legények undercikje, lajbija és mellénye színesebb selyemből 
vagy bársonyból, gazdag zsinórozással és gyári csipkedísszel 
készült.

• A két világháború között ünnepekkor dolmányt (prémesnyakú 
posztó félkabátot) vettek fel

• A szűrök nem voltak túl díszesek

• A subák között gyakori volt a gazdagon hímzett irhássuba, 
melyhez báránybőr kucsmát, bagósipkát (bagolysipkát) hordtak.



LAKODALOMBA HÍVOGATÓ 
„VŐFÉNYEK”

FIATAL PARASZTEMBER 

ZSINÓROS KISKABÁTBAN



ING - DÍSZÍTÉS

• A népi hímzés leginkább a legények viseletén jelentkezett. 

• Ünnepnapokon a századforduló elején a legények a ráncos gatya 
elé gazdagon hímzett kötényt kötöttek. 

• A legénying nyakát, az ing elejét, az ujjvégeket és sokszor a 
vállfoltokat is koszorús, csokros hímzéssel díszítették.

• A 30-as évektől dús, sokszínű vagy fehér hímzéssel.

• A változatosság miatt vendégrészeket is készítettek az inghez, 
melyet ráfércelhető vagy patenttal erősítettek rá: ingnyak, kézelő, 
vállfolt, ingelő.

• A vőlegénying mindig fehérhímzéses volt



NADRÁG

• Nadrágviseletük nem tért el az idősebbekétől

• 1880-as évek közepe táján ünnepnap: 14 szeles végű, rojtos 

végű gatyában, ráncos gatyában jártak

• A két világháború között ünnepekkor: fekete posztó zsinórozott 

nadrág



FEJFEDŐ - KALAP - DÍSZEI

• Keskenyszélű, kerekítetten benyomott tetejű fekete 

nemezkalapot hordtak. 

• A kalap díszei: 

o darutoll (csak az tűzte fel, akit erre a társai méltónak tartottak)

o élő- vagy művirág

o regrutapántlika (a sorozás napjától a bevonulásig viselte)

o rozmaring (vőlegénynek)

 báránybőr kucsmát, bagósipkát (bagolysipkát) gazdagon 

hímzett irhássubához hordtak.



MENYASSZONY ÉS VŐLEGÉNY 





FELCSÍK
NŐI VISELET



HAJVISELETEK, FEJREVALÓK – CSEPESZ
(FŐKÖTŐ), FEJKENDŐ, HÁRÁSZKENDŐ

• a kislányok legelterjedtebb hajviselete az egy, vagy két ágba font copf volt. A fonat végét madzaggal, kötővel, esetleg selyemszalaggal kötötték meg. 
Hátukon szabadon lógni hagyták, vagy visszakötötték a fonat tövéhez.

• a nagylányok hajukat két fele választották, a fül mögött két ágba fonták, és a haj pereme mentén koszorúba a fejre csavarták, csatokkal rögzítették 
vagy a hátukon szabadon lógni hagyták a fonatokat. 

• a lányok ritkán viseltek kendőt. Azonban a bűnbe esett lány nem járhatott haján pántlikával, templomba csak lekötött fejjel mehetett. A lány miután 
megtalálta a hozzá illő legényt, férjhez ment. 

• az asszonnyá avatás éjfél után történt, mikor bekontyolták az újasszonyt. Ennek lényege, hogy asszonyként kontyba fogja viselni haját, többé soha 
nincs mód a pántlikára.

• a domokosi asszonyok egy ágba fonták hajukat, kontyba csavarták, csontból vagy fából készített hajfésűk segítségével tarkójukra rögzítették.

• az új asszony-avatáskor a fejre csepeszt vagy fõkötőnek nevezett fejdíszt tettek, mely három részből állt: kontytartó, fejfedő és taraj. A taraj szorosan 
lerakott, keményített csipke, melyet esetenként gyöngyökkel is díszítettek. 

• a főkötőt utcán viselték, gyakran fehér fejkendővel vagy "hárászkendővel" kötötték le mely készülhet házi szőttesből, selyemből, gyapjúból, 
kartonból. A fejkendőt ma is használják.

• a hárászkendőt télen ma is viselik. Színe inkább fekete, alapanyaga a gyapjú és házilag szőtték (szövik).



CSEPESZ



CSEPESZ
VISELÉSE



HÁRÁSZKENDŐ



FELSŐ RUHÁZAT – ING (GYÓCSING, 
FODROS ING)

• a bevarrott ujjú ingek elejét és hátát egybeszabják, "T" alakú nyakkivágás és 30 cm hosszú hasítékot vágnak 
az elő közepére. "Pallóval" zárták a hasítékot párhuzamosan követő apró lerakásokat. Ezeket a lerakásokat 
bolharáncnak nevezték, a palló pedig egy téglalap alakú pánt, minek hossza 3-4 cm, szélessége kisebb 1 cm-nél.
A vízszintes nyakkivágást két oldalán vállmagasságban bevágták. A bevágásba egy-egy kb. 6 cm oldalú, 
háromszög alakú toldást tettek, amit vállpálhának vagy vállpáncnak neveztek. A vállat vállfolttal bélelték ki, 
minek szerepe egyrészt az anyag kopását késleltetni, másrészt az anyagnak tartást adni. Az ing nyakánál és 
ujjainál a fölös bőséget tű- vagy bolharáncba szedik. Az ujjakat ráncolás után hónaljpálha segítségével rögzítik. 
A hónaljpálha biztosítja a kényelmes mozgást. 

• A csipkével való díszítés, ha van, azonos és kötelező módon az egyenes szabású galléron is megjelenik, sőt az 
alsószoknyán is.
Az ing hossza a derékig ér, századunk elejétől gyakran vizitkával, réklivel és kurtival cserélték fel.



ING

 Az ing alapanyaga régen a kendervászon, gyapjú és 
kender, illetve gyapot és kender vegyített vászna volt. 
Ma fehér gyolcsból készül. 



FELSŐ RUHÁZAT – RÉKLI ÉS VIZITKA

• a rékli
a polgári viseletek közül a legegyszerűbb.  Nyáron használatos, könnyed, 
vékony selyemből készült ruhadarab, amivel nem volt szükséges a lájbi
használata.  



VIZITKA

• A vizitka

vastagabb anyagból, általában 
szövetből készült, díszítése 
gazdagabb és ünnepélyesebb. 
Tartása van, mint a réklinek. 
Legszebb példányait sűrűn 
darázsolták és gyönggyel is 
díszítették. 



FELSŐ RUHÁZAT- MELLÉNY (LÁJBI), 
„CSECSES LÁJBI”

• mellény, rokolya és kötény, továbbá bundika, rövid bunda és a nõi posztózeke.

• a mellény régen inkább nyári és ünnepnapi ruhadarabnak számított. Domokoson a mellényt lájbinak avagy csecses-lájbinak
nevezték attól függõen, hogy milyen volt az alakja és a szabása. Hossza derékig sem ért, régebb négy ujjnyi kellett legyen a 
rokolya és a mellény közötti távolság. Általában házi szõttesből készítették úgy, hogy színeiben, mintázatában illeszkedjen a 
rokolyához és a kötényhez. De lehetett más anyagból is például: szövetbõl, azonban akkor legalább a színt és a díszítést 
hangolták össze. Díszítését többféleképpen oldották meg. Fekete bársony vagy más fekete szalagot, gyöngyöt, gombot, 
cakkenokat vagy zsinórt használtak szegélyezés céljából. Nem volt jellemzõ a női lájbi hímzése.  A díszíték falvanként változott.
Domokoson az apró piros-fekete farkasfogas az elterjedtebb, de más színekkel is lehet találkozni. A lájbi három részbõl állt: a 
hónaljig tartó hátrész és egy-egy szintén hónaljig tartó elõrész.  A mélyen likerekített nyakat és a karöltőt háromszög alakú, 
cakkenoknak nevezett, díszítéssel szegélyezték. A két elõ találkozásánál kb 3 cm széles fekete bársony rátétet varrtak, amely 
eltakarja a záró kapcsokat.  A rátétet fehér gombokkal díszítették.  A mellény aljára 15-17 cm széles bársonyt tesznek, melyet a
hátrész közepén "V" alakban szintén fehérporcellán gombokkal ékesítenek. 

• "Csecses lájbi"-nak nevezték a szövetből készült mellényeket, amelyek szabásuknál, formájuknál fogva egyben melltartó 
szerepet is játszottak. 



ALSÓ RUHÁZAT - KÖTÉNY (ELŐRUHA VAGY 
KA(T)RINCA), DÍSZKÖTÉNY

• előruhának vagy ka(t)rincának is nevezik. Falvanként változik az alapanyaga, 
díszítése és színezése. 

• Napjainkban Csíkszentdomokoson találunk szőttesből készült kötényt (apró 
farkasfogas), melyek aljára akár a rokolyának és mellénynek is, bársonycsíkot 
tesznek, ami 15-17 cm széles. Alapanyaga lehet: selyemből (zöld, fehér, fekete) 
gyolcsból, kartonból stb. A kötény egyetlen téglalapban (80-120 cm bő, 45-60 cm 

hosszú) a derekánál ráncba szedik, majd egyenes pánttal beszegik. Ma a kötény 
hossza két-három ujjnyival rövidebb a rokolyánál. (régebben egyenlő volt.)

• Napjainkban a fehér, városi formájú, azsúrral és csipkével készített gyolcskötény 
(díszkötény) váltja fel. 



KÖTÉNY -
HÍMZÉS -

VARIÁCIÓK



ALSÓ RUHÁZAT - ROKOLYA (SZOKNYA) 3. /1. 

• A vasárnapi ruhát szigorúan csak templomba vették magukra a nők, miután haza mentek szintén ünneplőbe 
öltöztek, de ezt a ruhát se lehetett hétköznap felvenni.

• Hétköznapra mindenkinek egy rend ruhája volt, ezt addig hordta míg el nem szakadt.

• A rokolyát is megkülönböztetik falvanként színezésük, szövésük, szabásuk, formájuk alapján. 

• Alapanyaga a színes gyapotfonal. Régebben gyapjúból és kenderből állították elő, házilag színezve az 
alapanyagot. (Hargita megyében, Felcsíkon). 

• Csíkszentdomokoson többféle színt használtak fel (így különböztették meg a korhatárt). Más színek az 
úgynevezett lángszínek, a piros és a kék színárnyalataiban, a barna, a zöld.

• Összeállításuk:
-piros-fekete; búzakék-barna-fekete; zöld-barna-fekete, kék-piros-fekete; piros-zöld-fekete;

-barna-fekete; tiszta fekete. A rokolya mintája lehetett két nyistben és több nyistben szöves. 



ALSÓ RUHÁZAT - ROKOLYA (SZOKNYA) 3. /2. 

• A szabásmódban két főtípus ismert Felcsíkon:

a) Táblásan, toldás nélkül szabott rokolya, egybeszabott, általában a 
magában mintás rokolyák tartoznak ide, melyek falvanként különböznek.

b) Két részbõl szabott rokolyák, toldott rokolyák, seggentoldós
(Domokoson).



ALSÓRUHÁZAT – ROKOLYA (SZOKNYA) 3./3.

• A csíki rokolyának való szőttest, két nyistben, egyesre fogva, csíkosan öltötték le. Egy szőttes rokolyának 8-11 sing vásznat is 
felhasználtak. Domokoson a rokolya felső részét 4 singből, alsó részét pedig 6 singből varrták. (62 cm egy sing).

• Általában a fiatalok szoknyája piros, zöld, kék, barna labodákkal (csíkokkal) van leöltve. 

• Vidámabb alkalmakra inkább pirosas rokolyák voltak használatosak.  

• A lányok általában a táncban rezes rokolyát öltöttek magukra, hogy még jobban csillogjanak, ugyanis a színes labodák közé 
ujjnyi vastagságú fényes szállakat szőttek. 

• Komolyabb alkalmakra például böjti időben, sötétet használtak. 

• A rokolyát tehát két részből varrták: az alsó részt darázsfészkesen ráncolták és bársonnyal behúzott fagombokkal díszítették.  
Aljára 12 cm széles fekete bársony- pántot varrtak, föléje ujjnyi szélességre vékony bársony szalagot helyeztek. A bársony fölött 
és a toldás alatt levarrták a rokolyát, hogy ez is kiemelje a női alak szépségeit.  A sokszínű szőttesszoknya már nem annyira
használt, például Domokoson leegyszerűsödött piros-feketére. Manapság a legtöbben a piros-fekete szoknyát használják 
mellőzve a szép, színváltozatokban gazdag rokolyát.  A szomszéd falukhoz viszonyítva a legszélesebb csíkja a domokosi szőttes
rokolyának van.

• Még ma is előfordul, hogy a rokolya derekában hímzett zsebkendőt tűznek, ami még szebbé és értékesebbé teszi a régi 
népviseletet.



ROKOLYÁK



ALSÓRUHÁZAT – PENDELY (INGALJ)

• a pendely alapanyagát kétféleképpen varrták: 

-táblás szabásmód (négy egyenlő nagyságú táblából zsákszerűen varrtak össze)

-trapéz alakú oldaltoldásos szabásmód (két szél vásznat használtak)

• a varrógép elterjedése előtt kézzel varrták össze a kiszabott (anyagot) darabokat. A 
pendely alját és derekát tűzdeléssel és behányással szegték vissza. Korcot tűrtek a 
pendelynek és régebb kendercérnát húztak bele, később azonban pertligumival 
helyettesítették. Ennek célja a derékra való rögzítés.  A pendelyt ma már csak 
öregasszonyok viselik, akik nem vesznek alsószoknyát.



ALSÓRUHÁZAT – ALSÓSZOKNYA 
(ALSÓROKOLYA)

• napjainkban csak egy alsószoknyát használnak, melynek alapanyaga a fehérgyolcs. Régebb 
kender vagy gyapotból készült vásznat használtak.

• az alsószoknyát két részből varrták: felső részből és alsó részből.
A felső része legalább egy sing vászonból, az alsó rész pedig legalább három sing vászonból készül. 
(Egy sing 62 cm-nek felel meg.) Az alját először meghúzzák petrezselymesen vagy 
darázsfészkesen, utána varrják hozzá a felső részhez. Az alsószoknya alján újabban két fodor 
(toldás, tászli) van, egyik szűkebb, másik bõvebb.  A toldásokat csipkével díszítik. 

• Régen használtak piros-kék csíkos alsószoknyát. Többnyire csak templomba vették fel, 
ugyanakkor nyáron felsőruhadarabként használták, akinek több volt, hétköznap is viselte. 
Napjainkban is használják az idősek, a fiatalok színpadi öltözetnek tekintik.



HARISNYA ÉS LÁBBELI

• a nők lábukra kötött gyapot vagy gyapjú harisnyát húztak.  

• a régi paraszt asszonyok hétköznap bocskorral is viselték szőttesüket, ünnepen pedig 
fekete pánglis cipőt húzott akinek volt. 

• A nagyasszonyok (módosabbak) fekete vagy piros, bokánál ráncos csizmát vettek fel.

• Napjainkban a szőtteshez télen fekete keményszárú vagy ráncos csizmát húznak, nyáron 
pedig fekete pánglis, vagy bármilyen más fekete félcipőt viselnek.

• A népviseletet különböző (piros-fekete) gyöngyökkel egészítették ki.





FELCSÍK
FÉRFI VISELET



FEJREVALÓK

• keskenykarimájú posztó kalap (bikkfa kalap)

• kalap színe: zöld vagy fekete

• díszítése: zöld vagy fekete szalaggal

• télen fekete báránybőrből készült bundasapkát, kucsmát hordtak melyet 

középen kör alakban betűrtek



FEJREVALÓK



FELSŐ RUHÁZAT - MELLÉNY VAGY LÁJBI ÉS 
ZEKE

• mellény vagy lájbi posztóból és bőrből készül

• derékig vagy annál valamivel lejjebb ér, elöl gombolódik. Újabb keletű, főként nyári viselet.

• Domokoson a fekete posztóból készült mellénynek nyakat varrnak (nyakas lájbi)

• díszítése bőrrel történik, a lapocka alatt kiskapus hajlítások, a vese tájékán két csat, a lájbi
nyílásánál a két elő sarkát is bőrrel szegélyezik, megakadályozva a posztó kopását. Bal felől 
található egy kis zseb a lájbin, alól pedig szintén van két zseb.

• a fiatal legényeknek az utcán szigorúan begombolt lájbival szabadott megjelenniük. Azonban mikor 
a legény becsukta maga után a kaput , a kalapot félrecsapta és a szemébe húzta, a mellényt 
kigombolta, még az inget is kihúzta a harisnyából, így igazolta "betyárságát".

• Hűvösebb időben rövid zekét vettek. Mintázata általában megegyezik a mellény díszítésével. 
Béléssel vagy bélés nélkül készült. 



LAJBI ÉS 
ZEKE



FELSŐ RUHÁZAT - ING

• bevarrott ujjú ingtípus

• a székely harisnyába becsíptetve viselik. 

• egyenes szabású darabból varrják, kivéve a T alakú kivágást

• vidékenként eltérést találunk díszítésben és színezésben.

• a hétköznapi inget kender vagy lenvászonból varrták és szűkebben, mint az 
ünnepekre való inget

• ma a gyolcsinget gyakran cserélik kemény gallérú fehér bolti inggel.



ALSÓRUHÁZAT - POSZTÓNADRÁG VAGY 
HARISNYA

• Domokoson a piros zsinórral díszített posztóharisnya az elterjedt. A harisnyát általában 
két zsebbel díszítik, régen azonban csak egy zsebet varrtak rá. Nagyon régen zsebet nem 
varrtak, hanem csak egy hasítékot vágtak, ezt díszítették. A harisnya sajátos része az 
ellenző, amely a két szél elől összevarrt és a farcsoktoldás közé esik. Tulajdonképpen egy 
hasíték, amely alá téglalap alakú posztót tesznek. Többféleképpen szegik be, például 
Domokoson bőrrel, háromszög alakú cakkenokkal, megakadályozva az ellenző kopását. A 
harisnya derekát ujjnyi szélesen behajtják és levarrják. Ez a levarrás alakítja ki a korcot, 
amelybe nadrágszíjat húznak. Domokoson a zsebekre és a zsebek alá vitézkötésesen piros 
zsinórt varrnak. A kengyel segítségével a lábra szorosan rögzítik a harisnyát. A kengyel 
hossza lehet egy méternél több is.





FELCSÍKI PÁROS 
VISELETBEN

• Jellegzetes darab a posztónadrág vagy 
harisnya. Általában a "szabók" keze 
munkája.



LÁBBELI

• A férfiak lábukra bocskort 
húztak, később bakancsra, 
majd csizmára cserélték



LÁBBELI

• Régen "egylábú" csizmát hordtak, tehát nem volt a két csizma 
megkülönböztethető. 

• Ma többféle csizmát hordanak, például: magyaros csizmát, régeni- és 
ezerráncú csizmát.
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NÉPI KISMESTERSÉGEK 

A népi kismesterségek azonosságai, különbségei, 

kipróbálása – átörökítése 
A kalákák évszakok szerinti eloszlása: 

TAVASZ: trágyázó-, szapuló-, kenderforraló-, juhnyíró-, káposztaültető-, kapáló-, fonó-tapasztó kalákák, valamint útjavítás. 
NYÁR: kaszáló-, takaró-, szénahordó-, arató-, cséplő kalákák. 
ŐSZ: sarjúkaszáló-, pityókaszedő-, káposztavágó-, répakiszedő-, kenderáztató-, kendergyűjtő kalákák és szapuló rakás. 
TÉL: kenderfonó-, tollfosztó-, fonó-, boronahozó-, kőhordó-, juhtartó-és "lopó" kalákák. 

A kalákában a technikai és rituális cselekvés célja az újratermelés volt. Egyfelől a közösség fennmaradását biztosító anyagi 
javak, másfelől a közösséget összetartó kapcsolatok, értékek újratermelését biztosította, elválaszthatatlan egységben.  
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Pottyondon a táborban mi is részesei lehettünk olyan népi kismesterségek, tevékenységek kipróbálásában, melyeket az ott 
élő emberek még a mai napig űznek. Megtapasztalhattuk, hogy milyen a kalákában való munkálkodás, ami óriási élményt 
nyújtott nekünk gyermekeknek, és a felnőtteknek egyaránt. Idősebb emberektől tanulni, tapasztalni mindig nagy kincs, ők 
még ismerik a fortélyokat, a folyamatok „csínját-bínját”. Nekünk, magyarországi gyermekeknek egészen eddig ilyesfajta 
kalákában való közös munkálkodással, kézműves tevékenységgel még nem volt alkalmunk találkozni. Fantasztikus volt 
közben együtt énekelni az idősebb generációval az ismert népdalainkat, vagy hallgatni, ahogyan a saját nótájukat éneklik 
egyénileg vagy éppen csoportosan. 

Kipróbálhattuk a csigakészítés menetét, a csíki asszonyoktól, néniktől megtudhattuk, hogy hány tojás és mennyi liszt kell 
ahhoz, hogy egy kiló, ahogyan ők mondják: „bordás laska” készüljön el belőle. A közösen végzett, kalákában átélt 
pillanatok egy életre szóló élményt nyújtottak számunkra. 
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Felfedeztük, hogy a festés, „pingálás”, mint olyan szoros kapcsolatban áll a Kalocsán festett tányérokkal és a Felcsíki 
táborban készített kézzel festett bútorzattal. Mindkét esetben hasonló volt az eljárás, csak a tányérokat, amiket festettünk 
nem kellett csiszolni előtte, nem úgy, mint a fát. A motívumok előrajzolásának technikája kicsit különbözött, hiszen a 
tányérok előrajzolását szabad kézzel, az előttünk lévő minta alapján rajzoltuk elő, majd festettük ki, míg a bútorfestésnél egy 
pauszpapírra kellett először a kiválasztott mintát átrajzolni (indigómásolással) és azt a fára ráhelyezve újra átrajzolva, 
nyomatot hagytunk a fában a ceruzánkkal. A halvány nyomatot ezután átrajzoltuk újra a már megalapozott festett fán, s csak 
ezután kezdhettünk a gondos, precíz munkának, a minták festésének. A vége eljárás mindkét esetben (a kerámia tányér 
festésénél és a fa bútor festésénél is) hasonlóképpen zajlott, hiszen lakkozással zártuk, fejeztük be a munkánkat. 
Megállapítottuk, hogy ez a fajta népi kismesterség micsoda hosszadalmas és pontos odafigyelést, koncentrációt és precizitást 
igényelt. Az elkészült munkáinkat így még jobban becsben tartjuk.  
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A falumúzeum meglátogatása közben is sok szép festett bútordarabot csodálhattunk meg. Nagy kedvence sokunknak a 
kontyos székek (beszélő székek) voltak, mert azoknak története is van. A kontyos székek két ellentétes irányba néző 
fejformára hasonlító festett támlájú faragott székek, melyek régen szinte minden család házában jelen voltak. A története 
pedig egy „üzenet” volt kimondatlanul: ha a házba betérő vendég azt látta, hogy a konty(os) (faragott) rész háttal van 
egymásnak, azt jelentette, hogy aznap vitatkozás volt a házban vagy éppen nem érnek rá sokáig vendéget fogadni, vegyék 
sietősre jöttüket. Ha pedig összenézett a két széktámlán lévő faragott „konty”, maradásra szólította a házba betérő kedves 
vendégeket. Szintén érdekes volt a kamarás asztal, mely két egymással szembeni végében lehetett a fiókokat ide-oda 
áthúzgálni, tologatni. A mondás szerint ebből adódóan született a „csúszópénz” kifejezés is. A meseszerű történeteket 
mindenki tátott szájjal hallgatta a néprajzi tárlatot vezető tanárnőtől. 
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A gyertyamártás egy különleges technikával zajlott, hiszen a hagyományos magyar méhviasz gyertyamártáson kívűl még 
nem készítettünk olyat, amit a csíki bácsi, hiszen ezek már késsel faragott, mártott és megszínezett gyertyák voltak. 
Kitartónak és türelmesnek kellett lennünk, hogy az elkészült gyertyák különleges csavart kompozícióit létrehozzuk. Nagyon 
sok jó szót, segítséget kaptunk az elsajátításhoz. Miközben mártottuk és az ujjaink segítségével hajlítottuk a meleg viaszt, a 
fával való faragást is kipróbáltuk. Vésővel és kalapáccsal igazi fiús munkának ígérkezett, de a lányok is kiválóan helyt álltak 
a kismesterség mívelésében. A vesszőfonást még szinte kivétel nélkül nem próbálta senki a táborlakók közül. Rendesen 
igénybe vette a kezünket, ujjainkat. Nagy erőt kellett kifejtenünk ahhoz, hogy a szálakat folyamatosan szorosan tartsuk, 
miközben a fonást végeztük.  
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A lányok nagy örömére a hármas tevékenykedés: a tollfosztás, a kenderfonás (amit a táborlakók közül még senki nem 
próbált), és külön a fonalak összefonásából végzett kézművesség kipróbálása és elsajátítása igazi kihívást jelentett. Olyan 
csapatmunka és a kalákában végzett örömmunka zajlott, hogy észre sem lehetett venni, hogy telnek-múlnak az órák. Régen 
a tollfosztásból kinyert tollakkal tömték a párnákat, paplanokat. Ma már a tollfosztás ritkán, egyes helyeken fordul csak elő, 
előtérbe helyeződött az egészségmegőrzés (sajnos manapság sok embernél allergiás reakciókat váltanak ki a tollak), így a 
gyárilag előállított antiallergén anyagokkal váltották fel a párnák, takarók kitömését.  
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A FONAL ÚTJA



A fonalkészítés első mozzanata a 
gyapjú beszerzése. A gyapjú a bárány 
levágott szőre.



A levágott gyapjút a patakban kimossák és 
egy sulyoknak nevezett fadarabbal, 

amelynek nyele van, addig sulykolják amíg 
minden szennyeződés eltávolodik belőle. 



Miután a gyapjú megszáradt, megfésüli a 
gyapjúfésűvel, hogy csomómentes legyen, 
illetve könnyen kezelhető. 



A fésülés után a gyapjút a vastagabb fonal 
készítéséhez guzsalyra tekerik (1. kép), a 
vékonyabb fonalat vagy cérnát pedig 
rokka (2. kép) segítségével készítik el. 



A végtermék a gyapjúfonal vagy 
cérna.
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A nemezelés is egy nagyon kedvelt kézműves tevékenység volt számunkra. Az iskoláinkban készítettünk már nemezlabdát, 
és tudtuk, hogy egy hosszadalmasabb folyamat, mire a gyapjúszálakat a szappan és víz segítségével jól átdolgozzuk. A tábor 
ideje alatt volt időnk a gondos kidolgozásra, így nagyobb és nehezebb nemezmunkákat is el tudtunk készíteni. Nagyon 
kedves folyamat volt a nemezkígyó kidolgozása és a virágok megformálása, miközben sokat énekeltünk és jókat 
beszélgettünk, és nagyokat kacagtunk.  
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MAGYAR – MAGYAR SZÓTÁR 

A népviselet elemei, öltözetdarabok 
Megnevezés Viseletnév 

Magyarország 
Viseletnév 

Erdély - Csíkszék 
 Férfi ing buggyos ujjú ing ing 

Nadrág 

gatya 
ráncos gatya 
vászon gatya 
zsinórozott nadrág 
csizmanadrág 

posztó nadrág 
posztó harisnya 
 
 

Férfi mellény 
mellény 
pruszlik 
lajbi 

mellény 
 
lájbi 

Férfi kabát 

dolmány 
őtike  
undercik 
suba 
szűr 
ködmön  
ködmen 
ujjas 

zeke 
ujjas 
kabát 

Férfi lábbeli 
bocskor 
lagosszárú csizma 
lakkosszárú csizma 

bocskor 
bakancs 
„egylábú”csizma 
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magyarvágású csizma 
fényesszárú csizma 

régeni csizma 
magyaros csizma 
ezerráncú csizma 

Fejfedő 

pörge kalap 
posztó kalap 
nemez kalap 
kucsma 
bagósipka  
bagolysipka 

bikkfa kalap 
posztó kalap 
bundasapka 
kucsma 

Női ruha, szoknya 

ingváll 
bíbor ingváll 
pendely  
pöndő 
caklis szoknya (ha színes vagy mintás)  
szoknya 

rokolya 
alsó rokolya 

Női felsőrész 

ingváll 
viganér 
pruszlik 
rékli 
vizitke 
ráncoska 
kabát 
duci 

vizitka 
kurti 
rékli 
lajbi 
csecses lajbi 

Kötény 

kötény 
keleve  
surc 
kötő 

kötény 
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Női lábbeli 

cipő 
csizma 
papucs 
cepő 
karakter 
panglis cipő 
fűzős cipő 
magasszárú cipő 
hosszúszárú cipő 
keményszárú csizma 
 

cipő 
pánglis cipő 
ráncos csizma 
keményszárú csizma 

Kiegészítők 

harisnya 
kapca 
subrika 
farkendő 
farpárna 
turni 
vállkendő 
főkötő 
fékető 
fityula 
szalagpárta 
bukros pántlika 
fejkendő 

gyapjú harisnya 
hárászkendő 
főkötő 
csepesz 
fejkendő 
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Néhány kedvenc szavunk, kifejezésünk „magyarról-magyarra” fordítva, melyekkel az utunk során 
találkoztunk: 

MAGYARORSZÁGON 
ÍGY MONDJUK 

ERDÉLYBEN-CSÍKSZÉKEN 
ÍGY MONDJUK 

kutya kusti 
bukkanó lükkenő 
mentes víz lapos víz 
rosszalkodik helytelenkedik 
lány/leány leánka 
ceruza cirka 
nem találtam meg nem kaptam meg 
egy adagot már megettem egy rendet már megettem 
átöltöztetem átváltoztatom 
babalátogatóba mennek radinába mennek 
vágódeszka lapító 
hideg idő van cug van 
püszke egres 
szeder kukujza 
kampós bot botos pálca 
ahol a patak vize alázuhan zúgó 
darált zöldségkeverék, olajban eltéve zakuszka 
nevet vicog 
ott, amott ahajt 
itt, közel ehejt 
páfrány ördögborda 
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Az egymás táncának való kipróbálása, megtanítása, elsajátítása, egy olyan állomás volt a magyarországi és erdélyi 
gyermekek között, ami felejthetetlen perceket nyújtott mindenki számára és a már eddig is összekovácsolódott közösséget 
még jobban egy egésszé formálta. 
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A megannyi élmény, az egymástól hallott és tanult ízes beszéd olyan nyomokat hagyott bennünk, hogy elég, ha becsukjuk a 
szemünket, máris halljuk a nagy kacagásokat, a nótákat, a kalákákban végzett beszélgetéseket, felidéződnek az élményekkel 
közösen eltöltött napok hangulatai, illatai, érzései.  

A létrejött magyar-magyar szótár számunkra az elődeinktől ránk hagyott szavainkon, kifejezéseinken, dalainkon túl, a 
kezeinkkel létrehozható és lábainkkal eljárható, csodálatos viseleteinkbe burkolózó közös hagyományainkat és a kultúránk 
továbbéltetését jelentik.  
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ÍGY KÉSZÜLT  

A  

MAGYAR – MAGYAR KÉPES NÉPRAJZI GYERMEKSZÓTÁR 

 

KÉPGALÉRIA 
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FELHASZNÁLT FORRÁSOK 

Szerző/Gyűjtő Cím Kiadó A kiadás éve 

Bárth János 
Népek, életformák, hagyományok a kalocsai 

Sárközben 
Petőfi nyomda 1988 

Bárth János Keceli üzenet 
Dr. Bárth János 

Petőfi nyomda, Kalocsa 
1990 

Gáborján Alice Magyar Népviseletek Corvina kiadó 1969 

Barsi Ernő Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában Magyar Kultúra Kiadó   

Varga Marianna 
Néprajz mindenkinek 1.  

Magyar Népviseletek régen és ma 
Tankönyvkiadó Vállalat 1982 

Pécsiné Ács Sarolta Kalocsa népművészete 
Kalocsa Város Tanácsa, Petőfi 

Nyomda 
1978 

Barcsa Dániel 
Üstökös Demeter  

Negyedszáz csíki székely népmese 
Kráter Műhely Egyesület 2005 

Gazda Klára – Haáz Sándor Székelyek ünneplőben Planétás kiadó 1998 

Sántha Attila Bühnagy székely szótár Gyomai Kner Nyomda Zrt. 2018 

 
Készült a projektbe bevont csíkszentkirályi és szandaszőlősi tanulók kutató- és gyűjtőmunkája, projektélményei alapján. A 
közös munkát irányította és a szerkesztést segítette Stonawskiné Busi Ildikó néptáncpedagógus.  
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